
زار وزير العدل السيد محمد لملوم في 4 يوليو 2020م 
لتفقد  )أ(، و)ب(  زارة  والتأهيل عين  مؤسستي اإلصالح 
سير العمل بهما، وعلى انضباط العاملين بالقوانين واللوائح 
 ٫ النزالء  حقوق  واحترام  المؤسستين،  لعمل  المنظمة 
وااللتزام بتطبيق االجراءات الصحية، واالحترازات الوقائية 
من فيروس كورونا، ومنع وصوله أو انتشاره بين النزالء ٫ 

والمباني المتضررة في المؤسستين جراء القصف المتعمد 
من قبل المليشيات المعتدية على العاصمة طرابلس.

من  عدد  آراء  إلى  الزيارة  خالل  الوزير  السيد  واستمع 
اإلعاشة،  خدمات  على  للوقوف  جولته  خالل  النزالء 

القضائية. أوضاعهم  ومتابعة   ، الصحية  والرعاية 
الجهاز  رئيس  مساعد  جولته  في  الوزير  معالي  ورافق 

مركز  ومدير   ، والتأهيل  اإلصالح  مؤسسات  لشؤون 
اإلصالح  مؤسسة  ومدير   ، بالوزارة  والتوثيق  المعلومات 

. زارة  عين  والتأهيل 
تعرضت  زارة  عين  والتأهيل  اإلصالح  مؤسسة  أن  يذكر 
لقصف مدفعي متعمد في 24 من مارس 2020 م ، وجهت 

الوزارة في حينه مناشدة إنسانية للمجتمع الدولي.

وزير العدل يزور مؤسسة اإلصالح والتأهيل عني زارة 
تغطية عن برنامج االعاشة بالمؤسسات االصالحية

                 صحيفة شهرية
                 تصدر عن إدارة العالقات  العامة والتعاون بوزارة العدل
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رئيس التحرير 
علي ثبوت زبيدة

العدد 
مئة واثنان وأربعون

تحتوي الصحيفة على آيآت من القرآن الكريم
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كــلـــمـــة

انتهــاكات  توثيــق  و  لرصــد  المشــتركة  اللجنــة 
العــادي اجتماعهــا  تعقــد  اإلنســان  حقــوق 

بوزارة  والتعاون  العالقات  إدارة  اجتمع مدير 
العدل عبر الدائرة المغلقة )الفيديو كونفرس( 
المدير  مع   2020 يوليو   14 الثالثاء  يوم 
وشمال  االوسط  الشرق  لمنطقه  اإلقليمي 
عدالة(   بدون  سالم  )ال  لمنظمة  أفريقيا 
وتوثيق  رصد  لجنة  رئيس  نائب  بحضور 
الوزير  ومستشار  اإلنسان  حقوق  انتهاكات 
لحقوق اإلنسان ومقرر اللجنة الوطنية للقانون 
الدولي اإلنساني ورئيس قسم التعاون بالوزارة. 
تطرق االجتماع إلى اتفاق تفاهم لبناء قدرات 

الحكومة الليبية ومنظمات المجتمع المدني 
لحقوق  الوطنية  التقارير  إعداد  مجال  في 
اإلنسانوإمكانية قيام المنظمة بتوفير الدعم 
الفني والتقني للجنة المشتركة المشكلة بقرار 
المجلس الرئاسي رقم )735 لسنة 2019 (. 
كما ناقش االجتماع أنشطة الدعم المقترحة 
المتعلق  النشاط  من طرف المنظمة خاصة 
اعداد  مهمة  اليها  توكل  وطنية  الية  بانشاء 
حقوق  بموضوع  الخاصة  الوطنية  التقارير 

االنسان.

وزارة العــدل تناقــش ســبل التعــاون الفنــي مــع منظمــة ال ســالم بــدون عدالــة 
عــر الدائــرة املغلقــة

مدير إدارة التخطيط بوزارة العدل»80 %المنجز من المشروعات للعـام 2019 والمرحل منها للعام 2020«

التأديبية العقوبة  مفهوم 

في هذا العدد

االنتقالية  العدالة  في  مقدمة  6

7

صحيفة العدالة
 تحتفي بالذكرى

 80 
لتأسيس جيش التحرير

يعــد احلــق يف حريــة التعبــر أحــد أهــم احلقــوق األساســية التــي نصــت 
عليهــا كافــة املواثيــق الدوليــة و الدســاتر الوطنيــه حيــث نصــت املــادة 
19 من العهد الدويل اخلاص باحلقــوق املدنيــة و السياســية :  Ö.. لــكل 
انســان احلــق يف حريــة التعبــر ويشــمل هــذا احلــق حريتــه يف التامس 
خمتلــف رضوب املعلومــات واألفكار و تلقيهــا و نقلهــا إىل اآلخريــن 
ــوع أو يف  ــوب أو مطب ــكل مكت ــواء عىل ش ــدود، س ــام اعتبار للح دون
قالــب فني أو بأيــة وســيلة أخــرى خيتارهــا، و أشــارت املــادة 14 
مــن اإلعــان الدســتوري ايل أن تضمــن الدولــة حريــة الــرأي وحريــة 
العلمــي، وحريــة  البحــث  الفــردي واجلامعــي، وحريــة  التعبــر 
االتصــال، وحريــة الصحافــة ووســائل اإلعــام والطباعــة والنــر، 
ــلمي،  ــام الس ــر واالعتص ــع والتظاه ــة التجم ــل، وحري ــة التنق وحري

وبــام ال يتعــارض مــع القانــون.
احليــاة  أحــد دعائــم  احلــق أمهيــة خاصــة كونــه  يكتــي هــذا  و 
الديمقراطيــة ألهنــا متكــن األفــراد مــن تبنــي أفكارهــم بــكل حريــة و 
قدرهتــم عــىل تلقــى األفــكار و املعلومــات و إذاعتهــا و مشــاركتها مــع 
ــأي وســيلة مــن وســائل اإلعــام و االتصــاالت ســواء عــن  ــن ب اآلخري

ــي.   ــموع او املرئ ــام املس ــة او االع ــق الكتاب طري
إن حريــة التعبــر تشــكل رافــدا أساســيا لنجــاح احليــاة الديمقراطيــة 
ملــا تشــكله مــن وســيلة لتنويــر الكافــة بــأداء احلكومــة ونقدهــا بحيــث 

تســاهم يف حتقيــق الرقابــة املجتمعيــة عــىل أداء الســلطات العامــة.
و كغــره مــن احلقــوق فــان احلــق يف حريــة التعبر ليــس مطلقا حيث 
أجــازت املعاهــدات الدوليــة و الدســاتر الوطنيــة للحكومــات ان تقيــد 
ممارســة االفــراد هلــذا احلــق لعــدة اعتبــارات و ذلــك محايــة ملصالــح 
ــن  ــادة 19 م ــه امل ــارت الي ــا أش ــذا م ــة، و ه ــة البري ــة للجامع رضوري
العهــد الــدوىل للحقــوق السياســية و املدنيــة بقوهلــا  إن ممارســة احلــق 
يف التعبــر تنطــوي عــىل واجبــات و مســؤوليات خاصــة و ولذلــك 
جيــوز إخضاعهــا لبعــض القيــود و لكــن رشيطــة أن تكــون حمــددة 
ــن أو  ــوق اآلخري ــرام حق ــة الح ــون رضوري ــون وأن تك ــص القان بن
ســمعتهم او حلاميــة األمــن القومــي أو النظــام العــام أو الصحــة العامــة 

أو االخــاق العامــة.
إن احلــق يف حريــة التعبــر و يف أكثــر املجتمعــات انفتاحــا ال يمكــن بأي 
حــال مــن األحــوال أن يكــون ســبيا للدعــوة اىل العنــف أو االرهــاب أو 
أفــكار تقــوض أســس املجتمــع الديمقراطــي أو االمــن القومــي للدول 

أو وســيلة إلهانــة األفــراد أو التشــهر هبــم.
و قــد تلمســت حمكمتنــا العليــا اخليــط الفاصــل بــن مــا هــو ممارســة 
مروعــة للحــق يف التعبــر و بــن مــا يعــد جتــاوزا حيرمــه القانــون 
حيــث قضــت: » انــه و حتــى تبقــى حريــة الفكــر هلــا قداســتها 
العامــة  املصلحــة  تســتهدف  أن  جيــب  العقــاب  مــن  وحصانتهــا 
أو  اجتامعيــة  أو  سياســية  املختلفــة  احليــاة  نواحــي  يف  والتوجيــه 
اقتصاديــة أو علميــة، فــإذا مل تســتهدف هــذه الغايــة الســامية بــل 
اســتهدفت غايــة أخــرى ال هتــم اجلمهــور أو مــآرب ذاتيــة فــا يكــون 
هلــا هــذه احلصانــة وتنتقــل مــن النقــد املبــاح إىل دائــرة اإلهانــة املعاقب 

ــا«. محمد مللومعليه
وزير العدل املفوض

عقدت اللجنة المشتركة لرصد وتوثيق انتهاكات حقوق اإلنسان اجتماعها 
الثالثين ظهر يوم 15 يوليو 2020  بديوان وزارة العدل بطرابلس برئاسة 
السيد نائب رئيس اللجنة و حضور أعضائها ورئيس و أعضاء فريق الرصد. 
حيث استعرضت اللجنة جدول أعمالها الذي تضمن عرضا لتقرير فريق 
الرصد و زيارته لمدينة ترهونة ومناطق جنوب طرابلس والتقارير الواردة 
من مديرية أمن طرابلس و عددا من التقارير التي أحالها قسم الرصد 

اإلعالمي بقسم اإلعالم بإدارة العالقات العامة والتعاون بوزارة العدل.
 وقررت اللجنة في ختام االجتماع ضم هذه التقارير إلى أرشيف اللجنة و 

أحالتها إلى لجنة الصياغة.
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يوليو   7 يوم  للطفولة  العليا  اللجنة  عقدت 
العام  لهذا  العادي  الدوري  اجتماعها   2020

العدل.  وزارة  بديوان 
وتم خالل االجتماع استعراض جدول أعمال 
والتقرير  السابق  االجتماع  ومحضر  اللجنة 
السنوي للجنة عن سنة 2019 ، وخطط وبرامج 
العمل والتنظيم اإلداري، ودراسة المشروعات 
المقترحة وما تم تنفيذه ، والخطط التدريبية 
التي قامت بها اللجنة وما عقد من مؤتمرات 
والصعوبات   2019٫ خالل  وزيارات  وندوات 

التي تواجه عمل اللجنة وآلية تذليلها .
من  التوصيات  من  بجملة  االجتماع  وخلص 
أجل دعم ومناصرة حقوق الطفل والتي سيتم 

الوزراء.  لمجلس  إحالتها 
 يذكر بأن اللجنة تم إنشائها بقرار المجلس 
الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني رقم )259( 
ووضع  اقتراح  مهمتها  تكون   2018 لسنة 
االستراتيجية  والخطط  العامة  السياسة 
مباشرة  وتتبع  الطفولة،  مجال  في  للدولة 

الوزراء. مجلس 

 8 في  لملوم  محمد  السيد  العدل  وزير  معالي  أجرى 
لقاًء  كونفرنس(  )الفيديو  المغلقة  الدائرة  عبر  يوليو2020  
العقوبات  للجنة  التابع  الخبراء  فريق  أعضاء  و  رئيس  مع 
لسنة2011   1970 رقم  االمن  مجلس  قرار  بموجب  المنشأة 
األسلحة،  )حظر  الجزاءات  تدابير  تنفيذ  بموضوع  المعنية 
تجميد األصول، حظر السفر(، واالضطالع بالمهام األخرى  

القرار. حددها  التي 
 تم خالل االجتماع مناقشة االجراءات التي اتخذتها الوزارة 
ممن  الدولية  بالعقوبات  المشمولين  األشخاص  بعض  لوضع 
في  الضالعين  من  ليبيا  في  االستقرار  و  األمن  يزعزعون 

المستجدات  وآخر  بالبشر،  واالتجار  الوقود  تهريب  أعمال 
المشكلة  الفنية  اللجنة  وعمل  الجماعية  بالمقابر  المتعلقة 
استخراج  و  البحث  أعمال  على  لإلشراف  العدل  وزارة  من 
جهاز  دور  عن  بسطة  الوزير  السيد  أعطى  كما  الرفات، 
والتأهيل  اإلصالح  مؤسسات  إدارة  في  القضائية  الشرطة 
لمعاملة  القانونية  بالمعايير  المؤسسات  هذه  إلتزام  مدى  و 

النزالء.
ملتزمة  الوزارة  أن  اللقاء  ختام  في  الوزير  السيد  وأكد   
بالتعاون مع المؤسسات الدولية والسيما تلك المعنية بإنفاذ  

العقاب. من  االفالت  و  الجريمة  محاربة  و  القانون 

اللجنة العليا للطفولة تعقد اجتماعها الدوري العادي لهذا العام 

2 االخبار

اللجنة اخملتصة باملقابر اجلماعية برتهونة تنتشل املزيد من اجلثث

وزير العدل يلتقي عبر الغرف المغلقة فريق 
الخبراء بلجنة العقوبات التابعة لمجلس األمن 

العدل  وزير  بقرار  المكلفة  اللجنة  انتشلت   
رقم )411( لسنة 2020 للبحث عن المقابر 
مكتب  وبإشراف  ترهونة  بمدينة  الجماعية 
يوليو   22 الموافق  األربعاء  يوم  العام  النائب 
2020 بمشروع الربط بالمدينة رفات 11 جثة 
األعين  معصوبي  ألشخاص  الهوية  مجهولة 
ومقيدي االيدي بعد اكتشافها لمقبرة جماعية 
جديدة بالموقع رقم B3 باستخدام المعايير 
المعتمدة علميا بآلية الحفر الطبقي ومسح 
طبقات األرض بأبعاد متساوية وعلى أعماق 
متفاوتة بعد أن حدد مكان الجثث وتصويرها 
بالعالمات  وتمييزها  وترقيمها  وتوثيقها 
واإلشارات الدالة، وقياسها وتحديد اتجاهاتها 

المختلفة .
 يشار إلى أن اللجنة المكلفة تواصل أعمال 
البحث واالستخراج الي حين استكمال كافة 
األماكن المحددة للمقابر الجماعية بالمدينة.
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في  اإلحسان  اتباع  من  حل  في  يجعلك  ال  حق  على  كونك 
بيانه و نصرته و من هنا يأتي قوله تعالى عندما أرسل موسى 
الكفر  في  هو  من  هو  و  لفرعون  السالم  عليهما  وهارون 
له  فقوال  طغى  إنه  فرعون  إلى  اذهبا   ( الحق  على  والتعالي 
في  الرباني  النهج  هذا   .  ) يخشى  أو  يتذكر  لعله  ليناً  قوالً 
الدعوة إلى الحق والذي تأكد في قوله عليه الصالة و السالم 
) اني لم أبعث لعانا و إنما بعثت رحمة ( تلقفته كل البشرية 
على اختالف مشاربها وقننت به حرية التعبير ، فأعطت في 
مواثيقها لكل إنسان الحق في التعبير عن آرائه وأفكاره ولكن 
قننت ذلك بعدم المساس بأعراض الغير أو براء ذممهم من 
الجرائم واالتهامات ، وجعلت لمن يرغب في التعرض إلنسان 
بمثل هذه األمور قنوات أخرى رسمية حتى تقنن األمر وتحققه 
على النحو السليم عن طريق أجهزة مختصة بحيث يقف أثرها 
ثبت عدم صحتها وال  إذا  البحث من قبل هذه األجهزة  عند 
تنتشر بشكل قد يضر بغير حق من اتهم بها أو بالمجتمع نفسه 
الليبي  العقوبات  قانون  من   442 المادة  نص  نجد  هنا  من   ،
قد اعفت فقط من المساءلة عن جريمة السب والتشهير ما 
يرد من أفعال تقوم بها هذه الجرائم بمناسبة شكوى قدمت 
أن أي  يعني  ، و هذا  أو قضائية مختصة  إدارية  أمام سلطة 
فعل يتضمن سباً أو تشهيراً خارج هذه الفرضية يعد جريمة 

نرى في ذلك أي خروج عن مبادئ  الليبي. وال  للقانون  وفقا 
الديمقراطية أو حرية التعبير ، فمن لديه مظلمة وتفضي إلى 
سب أو تشهير ، فعليه اللجوء إلى السلطات المبينة في المادة 
أن  أما   ، جعبته  في  ما  كل  ويفرغ  العقوبات  قانون  من   442
التهم  والتشهير ورمي  والشتم  السب  لنفسه في  العنان  يطلق 
من  يريد  وال  حسيب  أو  رقيب  دون  الفضائية  القنوات  على 
لها  ويؤسس  الفوضى  يطلب  فهذا   ، فعله  من  يتظلم  أن  أحد 
وال يمارس حرية التعبير. لذلك استغرب من بعض اإلعالميين 
ووسائل االعالم أن تطلب لنفسها الحرية المطلقة في التعرض 
للناس ، تلك الحرية التي لم يعطها اهلل سبحانه وتعالى لرسله 
وهم يمثلون الحق المطلق. فما ورد في القانون أمر يتفق مع 
النهج الرباني والفطرة السليمة وال يعد تكميماً لألفواه ، و إنما 

توجيهاً لها للبوح في المكان الصحيح

الديانات  في  خاصة  دينية،  مفاهيم  الرقيب  لعين 
عقائدية،  قداسة  ذات  مفاهيم  وهي  السماوية، 
العليم،  الرقيب  هو  فاهلل  اإللهية؛  بالذات  الرتباطها 
تقارير  وكتابة  بالرقابة  مكلفون  المالئكة  من  وبعض 
فورية مستمرة ألفعال اإلنسان الخيرة منها والشريرة. 
لبعض االجتهادات التفسيرية، يضطلع بعض  واستناداً 
في  دورهم  لتأدية  تمهيداً  المجتمع؛  برقابة  المؤمنين 

المنكر! عن  والنهي  بالمعروف،  األمر 
من  كثير  في  القيمية  المنظومة  تشيد  اخالقياً 
رقيب«  »عين  فهو  اإلنساني،  بالضمير  المجتمعات 

الخارجية. الرقابة  غابت  متى  حاضرة  داخلية 
كانت  فإذا  جندرياً؛  الرقيب  عين  تصنف  اجتماعياً 
بمفاهيمها  األبوية،  السلطة  لمنظومة  ستحيل  ذكورية، 
أما  والسيطرة.  والحمية،  والغيرة،  بالوالية،  المتعلقة؛ 
يصرفها  مما  باألمومة،  فسترتبط  أنثوية،  كانت  إذا 
مفاهيم  وهي  والحماية.  واللطف،  العناية،  لمفاهيم؛ 
مقدسة في كثير من المجتمعات. عرض الكاتب أحمد 
فيلمه  في  لطيف  فني  بأسلوب  المفاهيم  هذه  مراد، 

.2017 عام  »األصليين«  المميز 
الضبط  مأمور  الرقيب«  »عين  تتجاوز  الشارع،  في 
حيث  المروية؛  الحركة  عن ضبط  المسؤول  القضائي 
الناس في مركباتها  الرقيب لتضحى عيون  تتسع عين 
اآللية وخلف واجهات محالتها. بعضها يترصد وقوعك 
يترصدك  وبعضها  حلها،  في  ليساعدك  مشكلة  في 
هذه  منير  محمد  الفنان  اشتكى  مشكلة.  في  ليوقعك 
العيون في أغنية جميلة من كلمات سيد حجاب، سنة 

لحريته: تقييدها  من  ذرعاً  ضاق  حيث  2012؛ 
عيون...  الميدان  كل  عيون...  البيبان  وراء   ...  «
يا  فين  نروح  عيون...  للفاترينات  عيون...  للعربيات 
حبيبتي من زحمة العيون؟« وقد حمى القانون الجنائي 
الوطني هذه العيون بأن جرم كثيرا من األفعال المباحة، 
إذا تمت بدون احترامها، بأن وصفها بالفاضحة ألنها 
تخدش حياء تلك العيون؛ ومثلها: السلوك الحميم بين 

الزوجين.
في وجود الدولة المدنية وفي ظل منظومتها المؤسساتية 

تجد عين الرقيب طريقها للتبجيل الرسمي؛
األشخاص  على  الرقابة  تمارس  القضائية  فالسلطة 
لتضمن  والخاصة،  منها،  العامة  واالعتبارية:  العادية، 
وقراراتها.  تصرفاتها  في  للقانون  الصحيح  تطبيقها 
كما تُعمل المحكمة العليا عينها الرقيبة على المحاكم 
األدنى منها لضمان توافق أحكامها مع صحيح القانون؛ 
بينما تذهب المحاكم أو الدوائر الدستورية مدى أبعد؛ 
فهي عين على القانون نفسه تترقب مخالفته للدستور.
وفي المؤسسات العامة والخاصة تتحول »عين الرقيب« 
الحوكمة  قيم، وتصبح من متطلبات  إداري  إلى مفهوم 
المتابعة  بحسن  مرتهن  المؤسسة  فنجاح  الرشيدة؛ 
المؤسسية  الرقابة  عن  ناهيك  الداخلية،  والمراقبة 
الخارجية، إال أن عين الرقيب تؤرق أهل اإلبداع مخافة 
مقصه أحياناً ومقصلته أحيانا أخرى وبالتالي هي غير 

والعلمية . الفنية  المؤسسات  محمودة في 
وأمنها  السيادية،  الدولة  مؤسسات  عن  وبالحديث 
الداخلي والخارجي تذكر أجهزة المخابرات فهي إحدى 
وسائل الرقابة السيادية. وتصنف نوعياً إلى مخابرات 
عسكرية، ومدنية. كما تتنوع من حيث النطاق الرقابي 
إلى خارجية وداخلية. وتتعدد مسمياتها ويختلف مدى 

صالحيتها من دولة إلى أخرى.
ومجتمعياً؛  رسمياً  األعداء محمودة  الرقيب ضد  عين 
فلوالها ما أمكن اختراق العدو، أو معرفة كيف يجهز، 
وكيف يفكر، وما التبجيل الذي القه »رأفت الهجان« في 

ضمير المشاهد العربي إال دليل على ذلك.
المتضرر  عند  التخوين  حد  مذمومة  الرقيب  عين 
منها، فالقوانين الجنائية الوطنية زاخرة بجرائم تصل 
الرقابية  األفعال  صور  من  كثير  عن  اإلعدام  عقوبتها 
متى  عليها  االتفاق  مجرد  أو  فيها  الشروع  وعن  بل 
وأشخاصها  بأماكنها  الرقابة  محل  هي  الدولة  كانت 

والعسكرية. األمنية  وأسرارها 
تعري  أنها  في  البوليسية،  الرقابة  في  الخطورة  تكمن 
الداخلية  وزراء  أحد  قال  وقد  أمامها،  المواطن 
وعندما  شيء...  كل  نراقب  نحن  سابقا:  المصرية 
أما  فقط،  الدولة  بأمن  الماسة  بالسلوكات  نهتم  نفرز 
لحين  به  نحتفظ  العامة  لآلداب  المخالف  السلوك 
والء  خاللها  من  نضمن  ورقة ضغط  ليستخدم  حاجة 
العهد  من  تستحضر  العربية  الذاكرة  ولعل  المواطن. 
القريب تلك الشخصية المصرية التي اشتهرت بصفة 
»عين رقيب« والتي ما فتئت تهدد على الهواء مباشرة، 
الرقيبة  عينها  ووثقته  شاهدته  بما  وتصريحا،  تلميحا 
انتاج  بركات«  »الزيني  مسلسل  »سيديهات«.ولعل  في 
 1995 سنة  في  المصري  والتليفزيون  االذاعة  اتحاد 
أهم  أحد  يعد  الغيطاني،  جمال  الكاتب  رواية  عن 
البصاصين  لعيون  الراصدة  التاريخية  المسلسالت 
في زمن المماليك، وأهمية هذا العمل الفني تكمن في 

تشريحه لعملية ترشيح البصاص ثم تحوله من شخص 
زينة. قيمة  بأي  يؤمن  ال  إلى شخص  زين 

تكون  أن  فيجب  الرقابة  محل  هو  الفرد  كان  إذا 
في  »الحق  السر  لحق  احتراما  قضائية  الرقيبة  العين 
من  المتمدن  اإلنسان  يحتاجه  ما  وهو  الخصوصية« 
ستر، وعدم اطالع الغير على وعاء خصوصيته: الجسد، 
االلكترونية،  والرسائل  البريدية،  والرسائل  والمسكن، 
حق  وهو  به.  مستقال  ليكون  الهاتفية.  والمحادثات 
دستوري صريح نص عليه اإلعالن الدستوري المؤقت 
2011 في المادة 12 )لحياة الُمواطنين الخاصة ُحرمة 
يحميها القانون ، وال يجوز للدولة التجسس عليها إال 
بإذن قضائي وفقاً ألحكام القانون.( كما قضت المادة 
13 منه بأن )للُمراسالت والُمحادثات الهاتفية وغيرها 
من وسائل االتصال ُحرمتها وسريتهـا، وهما مكفـولتان، 
إال  رقابتها  أو  عليها  االطالع  أو  ُمصـادرتها  تجـوز  وال 
بأمٍر قضـائي، ولمدة ُمحددة، ووفقاً ألحكام القانون.(
المواطن  لحماية  وضعت  الدستورية  النصوص  هذه 
التصرفات  من  التنفيذية  الدولة  سلطات  مواجهة  في 
السلطة  مواجهة  في  وتحميه  بل  المخالفة،  والقرارات 
التشريعية من سن قوانين تخالف ذلك. ولعل من أهم 
هو  به:  اإلخالل  على  المترتبة  الجنائية  الجزاءات 
رقابة  خالل  من  عليه  المتحصل  اإلدانة  دليل  بطالن 
غير قانونية، وبطالن أي إجراءات تترتب عليه. وهو ما 

باطل«ِ. فهو  باطل  على  بنى  »ما  بقاعدة  عنه  يعبر 
بحماية  كفيلة  الدستورية  النصوص  هذه  هل  ولكن 
النصوص  هذه  تلزم  هل  بمعنى  الغير؟  من  المواطن 
له  تكفل  حمائية  نصوص  بسن  التشريعية  السلطة 
الحماية من اآلخرين؟ النصوص العقابية ليست كافية، 
اإلجرامي  التطور  تواكب  ال  قديمة؛  نصوص  أنها  كما 

التكنولوجي. للتطور  المواكب 
شاشة الرصد التي تنبأ بها جورج أورويل في »1984« 
الوقت  طول  معنا  نحملها  ملموساً  واقعاً  أصبحت  قد 
وفي كل مكان، ونحن نخبرها بمحض أرادتنا بالكثير؛ 
فقد صنعت الرأسمالية في زمن الحداثة نظاما خطيراً 
للمراقبة سواء غير مباشرة من خالل أساليب التسويق 
عبر النت، الذي أتاح فرصة كبرى لمعرفة الكثير عن 
رواد السوق السيبراني .أما المراقبة المباشرة المتمثلة 
في رصد حياة األفراد عن طريق كاميرات المراقبة، أو 
استخدام كاميرات الهواتف الذكية، أو كاميرات أجهزة 
األشخاص؛  لمراقبة  والتابلت  توب  والالب  الكمبيوتر 
فالكل  للجميع  متاحاً  الرقابي  العمل  أضحى  حيث 
تشريعات  من  السيادية،  الدولة  فأعمال  الكل؛  يراقب 
وقرارات، تصور وتسرب، قبل أن تدقق لغوياً، وقبل أن 
على  دارجاً  الهاكر  مصطلح  أمسى  كما  إشارياً.  ترقم 
مواقع  من  وغيره  بوك«  »الفيس  مشتركي  كل  لسان 
عن  الحديث  باإلمكان  يعد  ولم  االجتماعي،  التواصل 

أو ماسنجر محمي. إيميل مصان، 
في الشارع السيبراني قررت العيون أن تتسور الحيطان 
التسلية،  باب  الخاصة، ولو من  الغرف  وتتلصص على 
في  قد صار مساهما  فالكل  أو حسيب!!  رقيب  بدون 
لعبة بغيضة: إما مراِقب ترصد عينه اآلخر. أو مراَقب 
يواري  أن  يحاول  الجميع  اآلخر!!  عين  من  يتحصن 
سوأته ويخصف عليه من وسائل التستر الواهية، بينما 
سوءات  عن  التوت  ورق  إلسقاط  حثيثا  البعض  يسعى 

. اآلخرين 
غير أننا في خضم ممارستنا للعبة »الرقابة السيبرانية« 
وبدون  جميعاً،  يراقبنا  األزرق«  »األخ  أن  إلى  ننتبه  ال 
وميولنا،  وآراؤنا،  وتطلعاتنا،  خلجاتنا،  للهاكرز؛  حاجة 
وهواجسنا، وأمراضنا، نعبر عنها بضغطة زر، لتسجيل 
إعجاب بشيء ما، وهذا كاٍف جداً لتعريتنا؛ أمام أعين 
السيبراني.  التسويق  خالل  من  الجشعة،  الرأسمالية 
األمن  خالل  من  الغاشمة،  الدكتاتورية  أعين  وأمام 

. السيبراني 
وفي النهاية مآل عين الرقيب؛ أن تنشر الخوف وتشيع 
الحذر، وبالتالي يغيب اإلنتاج، ويختفي اإلبداع، وتفقد 
وتتفشى  التخوين،  ثقافة  فتسود  اآلخر؛  في  الثقة 
غير  كائن  إلى  تدريجياً  اإلنسان  ويتحول  الكراهية، 

ووحيد  وخائف،  صامت،  اجتماعي: 

المعلق  والطالق  الطالق  يمين 
المجتمع  في  كبير  بشكل  منتشر 
وعائالت  تفككت  اسر  فكم  الليبي، 
يمين  بسبب  شردت  وأطفال  دمرت 
عبثي او طالق معلق على شرط متهور 
المحاكم  على  مرت  التي  الصور  ومن 
يمين  كارطة،  لعبة  على  طالق  يمين 
طالق  يمين  اجوف  نقاش  على  طالق 
وكذلك   .. شخصين  بين  خالف  على 
اذا  مثل  تافه  شرط  على  معلق  طالق 
طالق،  فانت  اهلك  بيت  إلى  ذهبِت 
وهكذا  طالق  فانت  اخوك  جاءك  او 
عالقة  ال  التي  البريئة  المرأة  فتطلق 
لعبة  او  الخالف  او  النقاش  بهذا  لها 
 الكارطة .. أو تحمل بشرط ال تطيقه .
 10 رقم  القانون  قبل صدور  ذلك  كان 
الخاصة  االحكام  بشأن   1984 لسنة 
كان  حيث  وآثارهما  والطالق  بالزواج 
المشهور  الرأي  هو  المطبق  القانون 
كان  والذي  مالك  األمام  مذهب  في 
يتشدد في ذلك إال ان القانون المذكور 
بنصوص صريحة  الموضوع  قد حسم 
حيث نصت المادة )33( منه على انه :
أ ( ال يقع الطالق على الزوجة إال إذا 
من  معتدة  أو  صحيح  زواج  في  كانت 

طالق رجعي .
ب ( ال يقع الطالق المعلق على فعل 

شيء أو تركه .
ج( ال يقع الطالق في الحنث بيمين 

الطالق أو الحرام.
بالعدد  المقترن  الطالق  يقع  ال  د( 
لفظاً أو إشارة أو كتابة إال طلقة واحدة 

رجعية ما لم تكن مكملة للثالث. 
عملية  مشاكل  حلت  النصوص  هذه 
كثيرة كانت سببا كبيرا في تفتت االسر 

وتشرد األطفال .
أن  إال  النص  هذا  صراحة  ورغم 
فقهاء المنابر كثيراً ما يفتون بغير ذلك 
لإلستفتاء  المواطن  إليهم  لجأ  فإذا 
فيعيدونهم إلى ما كان عليه العمل قبل 
لزوجته  قال  قد  كان  أحدهم  القانون 
إذا جاء اليكم ابنك من زوجك السابق 
من  أبنها  حضر  وعندما  طالق  فأنت 
مطلقة  نفسها  اعتبرت  السابق  الزواج 
الزواج  وجه  في  البيت  أغلقت  ثم 
وساءت األحوال بينهما وتشتت األسرة 

أعتماداً على فتوى أمام منبر ..
مسالة  هي  المسالة  هذه  ان  أرى 
قضائية وليست من مسائل اإلفتاء ، أو 

على األقل انه يجب على هيئة األوقاف 
إلى  هؤالء  بتوجيه  منشورا  تعمم  أن 
بما  التقيد  أو  المحاكم  إلى  الذهاب 
في  المفعول  الساري  القانون  في  جاء 
القانون  ان  قائل  يقول  وربما  البالد 
فأقول   ، اإلسالمية  للشريعة  مخالف 
الفقهية  اآلراء  تعدت  اذا  المسألة  ان 
ولي  ورأي  المعتبرين  العلماء  من  فيها 
فيجب  اآلراء  هذه  بأحد  األخذ  األمر 
 احترام القانون الذي أقره ولي االمر .
فانقل  الفقهية  الناحية  من  أما 
 . الفقهاء  آراء  شديد   باختصار 
أوالً :  يمين الطالق / الحلف بالطالق 
هو التعليق الذي يراد به حث الحالف 
أو حث  من شيء،  منعه  أو  على شيء 
تصديقه  على  المخاطبين  المستمعين 
بالطالق  اليمين  هو  هذا  تكذيبه  أو 
تعليق مقصوده حث أو منع أو تصديق 
بالطالق  يميناً  يسمى  هذا  تكذيب  أو 
علي  يقول”   أن  الشائعة  وصيغته 

اليمين«  أو » علي الطالق » .
فإذا قال: عليه الطالق ما عاد نخدم 
معاك ، أو عليه الطالق ما يكلم فالناً، 
أو عليه الطالق أن تأتي للعزومة علي 
ما  أو  فالن  مع  تتصالح  ان  الطالق 
أشبه ذلك فهذا يسمى يمين، ألن فيه 

حث ومنع هذا يسمى يمين . 
األول  قوالن:   فيها  المسـألة  وهذه 
راي الجمهور على أنه يقع الطالق إذا 

اختل الشرط. 
 والثاني : إنه ال يقع وأن يكون حكمه 
حثاً  مقصوده  كان  إذا  اليمين  حكم 
ليس  تكذيباً  أو  تصديقاً  أو  منعاً  أو 
الغالب  هو  وهذا  امرأته  قصده طالق 
الناس في مثل هذا، يقصد حث  على 
نفسه على شيء أو منعها من شيء أو 
التصديق أو التكذيب، فإذا قال: عليه 
الطالق أنه ما يعمل مع فالن ومقصوده 
منع نفسه من العمل ليس قصده فراق 
أهله وإنما مقصوده أن يمنع نفسه من 
العمل مع فالن هذا الصحيح أنه ال يقع 
الطالق، ويكون عليه كفارة يمين وهي 
مسكين  لكل  مساكين  عشرة  إطعام 
نصف صاع من قوت البلد من تمر أو 
كيلو ونصف  أو غيرهما، ومقداره  أرز 
على  يكسوهم  أو  الكفارة،  هذه  تقريباً 
أو  ورداء  إزار  على  أو  قميص  قميص 
ألن  اليمين؛  كفارة  هذه  رقبة  يعتق 
ِبَما  يَُؤاِخُذُكْم  َولَِكْن  قال:  اهلل سبحانه 

َعَشَرِة  ِإْطَعاُم  اَرتُُه  َفَكفَّ األَيَْماَن  ْدتُُم  َعقَّ
َمَساِكيَن ِمْن أَْوَسِط َما تُْطِعُموَن أَْهِليُكْم 
أَْو ِكْسَوتُُهْم أَْو تَْحِريُر َرَقبٍَة َفَمْن لَْم يَِجْد 
اَرةُ أَيَْماِنُكْم ِإَذا  َفِصيَاُم ثاَلثَِة أَيَّاٍم َذِلَك َكفَّ
 َحلَْفتُْم َواْحَفُظوا أَيَْمانَُكْم ]المائدة:89[.
 : شرط  على  المعلق  الطالق   : ثانيا 
المقصود المنع أو الحث أو التصديق 
أو التكذيب حكمه حكم اليمين في أصح 
قول العلماء، وهكذا قول بعض الناس: 
ثم  الذبيحة،   تأكل  أن  الطالق  علي 
أهمله ما طاعه راح وخاله عليه كفارة 
قصده  كان  إذا  الطالق  يقع  وال  يمين 
فراق  قصده  وليس  الشخص  إكرام 
زوجته وإبعادها إن لم يجلس للكرامة، 
لو  وهكذا  اليمين،  حكم  حكمه  فهذا 
فالن  يكلم  ما  أنه  الطالق  عليه  قال: 
أو ما يزور فالن ثم دعت الحاجة إلى 
أن كلمه وزاره، وليس مقصودة إال منع 
فيه  هذا  أهله  فراق  قصده  ما  نفسه 
وأشباهها  األمثلة  هذه  اليمين،  كفارة 
الطالق  في  يميناً  تسمى  التي  هي 
نفسه  حنيفة  أبي  عن  منصوص  وهذا 
وهو قول طائفة من أصحاب الشافعي: 
صاحب  المتولي  سعيد  وأبي  كالقفال 
هذه  في  ويقضي  يفتي  وبه  التتمة 
أصحاب  من  طائفة  المتأخرة  األزمنة 
من  وغيرهم  والشافعي  حنيفة  أبي 
الشرق  بالد  في  والشيعة  السنة  أهل 
والحجاز  وخرسان  والعراق  والجزيرة 
واليمن وغيرها وهو قول داود وأصحابه 
كابن حزم وغيره كانوا يفتون ويقضون 
في بالد فارس والعراق والشام ومصر 
خلق  فإنهم  اليوم  إلى  المغرب  وبالد 
عظيم وفيهم قضاة ومفتون عدد كثير 
وهو قول طائفة من السلف: كطاووس 
وغير طاووس وبه يفتي كثير من علماء 
المغرب في هذه األزمنة المتأخرة من 
شيوخ  بعض  وكان  وغيرهم  المالكية 
ذلك  على  دل  وقد  بذلك  يفتي  مصر 
كالم اإلمام أحمد بن حنبل المنصوص 
 عنه وأصول مذهبه في غير موضع .
وسابقتها  المسألة  هذه  كانت  فاذا 
المشرع  قيام  فإن  رأي  من  أكثر  فيها 
فإنه  للمجتمع  األصلح  بالرأي  باألخذ 
يفتي  من  نجد  أن  المنطقي  غير  من 
بما يشرد األسر ويفتتها وقد أخذ بهذا 
الرأي المشرع في أغلب الدول العربية 

واإلسالمية.
المستشار : جمعة عبداهلل بوزيد  

عني الرقيب .. بني القداسة واإلدانة

ميني الطالق والطالق املعلق 

د جازية جبريل
كلية القانون جامعة بنغازي

القانونية  الشؤون  سحيب/  حسين  د 
بالمندوبية الليبية لدى الجامعة العربية

املشاكل العملية في قضاء األحوال الشخصية

على  االعالم  يتغول  عندما 
التعبير حرية 

متابعات
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العدالة  صحيفة  أجرت  السياق  هذا  في 
والتأهيل  اإلصالح  بمؤسسة  استطالعًا 

البرنامج  هذا  عن  الرئيسي  الجديدة 
 وكان اللقاء األول مع:

نائب  حامد  بو  ا   امحمد  محرم  اول  مالزم 
الجديدة  والتاهيل  االصالح  موسسة  مدير 

لريسي ا

اإلعاشة  بنظام  التموين  جودة  مدى  ما 
وتوفير الوجبات ؟ بعد أن أطلقت وزارة العدل  
الغذائية  السلع  توفير  على  يعتمد  برنامجًا 

التنظيف؟ ومواد  الطبخ  ومستلزمات 
واالحسن  االفضل  يعتبر  للتموين  بالنسبة 
واحسن من التمويل االول والتمويل االول كان 
وليس  الصالحية  انتهاء  على  مقارب  أغلبه 
احسن  الوزارة  به  قامت  الذي  والعمل  جديد 
من االول وال توجد نواقص ومستمر والتموين 

 . التصنيع  وجديد  أفضل  الحالي 
هل توجد سلبيات في هذا البرنامج؟

أي  نالحظ  ولم  سلبيات  توجد  ال  اآلن  الى 
سلبية.  نقاط 

وعن توفر المواد الغذائية ومواد التنظيف؟
معنا  ومستمرين  التنظيف  مواد  متوفرة 
النفاذ  على  المواد  تقارب  اوعندما  بالموعد 
والمواد  االنتهاء  قبل  جديدة  مواد  تصل 

الغذائية متوفرة ولالحسن وافضل من نظام 
. السابق  الشركات 

النزيل/ ح . ع. ع 
وتوفير  اإلعاشة  بنظام  التموين  جودة  ما 
الغذائية  السلع  توفير  برنامجًا  بي  الوجبات 

التنظيف؟ ومواد  الطبخ  ومستلزمات 
بمثل  القيام  العدل  وزارة  على  بغريب  ليس 

القرار هذا 
وبصدق  لالكل  جداً  ممتاز  تغير  الحظنا 
وبامانة االكل ممتاز جداً وافضل من اكل بيتي 
وبشكل غريب جداً ونشكر وزير العدل ورئيس 
بان  السابق  في  وقد حدث  ونائبه  المؤسسة 
الشركة قد قدمت لنا اكل غير الئق ، اما اآلن 

. فاالكل ممتاز جداً 
والمواد الغذائية هل أصبحت متوفرة ؟

المواد الغذائية بدات تتوفر وبالعكس أصبحت 
حتى الفاكهة مثل الموز والتفاح تقدم لنا .

ومواد التنظيف متوفرة ؟
تصلنا مواد التنظيف وال يوجد بها اي نقص 
هذا  صدور  بعد  اآلن  والحالة  الحمدهلل،  و 
القرار افضل جداً بل ممتازة كنا في السابق 

التقشف. من  نعاني 
بنظام  الغذائية  الوجبات  أصبحت  كيف 

؟ الوجبات  وتوفير  اإلعاشة 
كلهم  والعشاء  والغذاء  الصباحي  االفطار 
تقريبية  نسبة  واعطيك  جداً  جداً  ممتازة 
في  أراقب  وانا   85% ب80%,  للجودة 
اي  او  خطا  به  وجد  ولو  بالكامل  الوجبات 
مدير  الى  كتاب  وجهت  لكنت  مالحظة 
المؤسسة على ما هو موجود ولكن الحمدهلل 

مالحظات. توجد  ال  اهلل  نشكر 
الزيارة  على  العدل  وزير  اشكر  الختام  وفي 
تعتبر  وهذه  رمضان  شهر  في  بها  قام  التي 
في  وصدقه  نيته  وحسن  الوزير  من  شجاعة 
وكذلك  الموسسة،  داخل  العدالة  تحقيق 
العام  المحامي  السيد  الى  موصول  الشكر 
لالشراف  النيابة  واعضاء  هو  اتى  من  وكل 

وضعهم. ومتابعة  النزالء  على  والتفتيش 
النزيل/ ع. م. ع 

الوجبات  وتوفير  اإلعاشة  بنظام  اإليجابيات 
؟

لالحسن وكما نشاهد في االيام الماضية لم 
يكن موجود وجبات تاتينا بهذا الشكل صراحة 
ولكن االن وهذه االيام، بالذات العشرة االيام 
هل  الوجبات  تغيرت  )ماشاءاهلل(  االخيرة 

الحظت وجود أي  سلبيات؟
السلبيات كانت في السابق اما اآلن ال 

توجد الى هذه اللحظة.
وعن توفر المواد الغذائية؟

موجودة ومتوفرة يكفي بان هناك سلة فواكه.
وتوفر مواد التنظيف؟

هناك  ويوجد  ومتوفرة  االخرى  هي  موجودة 
نزالء ال تاتيهم الزيارة فالموسسة تقوم بتوفير 
والبوتاس  كالصابون  لهم  التنظيف  مواد 
والتعقيم  التنظيف  ومواد  االسنان  ومعجون 

اخرى. ومواد 
محله،  وفي  صائب  قرار  هو  القرار  وهذا 
فيمكن لي أنا كنزيل ان استفيد منها لو بقيت 
اطبخ هنا واتعلم فنون الطبخ فيمكن بعد ان 
اخرج من المؤسسة أن أقوم بتأسيس  مشروع 
منها ويكون لي باب رزق مثل ما موجود داخل 
سي  في  وبي  حدادة  ورش  من  الموسسة 

المهن. احد هذه  والطبخ هي 
النزيل و. ع. خ 

نظام  بعد  الحظتها  التي  التغيرات  ماهي 
؟ اإلعاشة 

اإلفطار  في  اإلعاشة  في  التغيرات  الحظت 
والغذاء والعشاء مثل زيادة في وجبة اإلفطار 
اصبح  والحليب  والشامية  والمربي  الخبز 
وجبة  حتى  تحسن  شيء  وكل  يوم  كل  متوفر 
الغذاء والعشاء تحسنت والوجبة اآلن اصبحت 
توفر  وحتى  ممتلئة  تاتينا  قبل  من  احسن 
السابق  من  افضل  والسمك  والدجاج  اللحم 
خاص  اكل  توفر  ومع  توفرت  الفاكهة  وحتى 

يعانون بعض األمراض مثل  الذين  ألشخاص 
الضغط والسكر لهم وجبات خاصة وبمعايير 

مرضه. حسب  كل  معينة 
والتغيرات من ناحية المواد الغذائية؟

تاتينا اآلن خضار طازجة اما في السابق لم 
العشرة  وفي  حتى،  نراها  ولم  بل  تاتينا  تكن 
ومعها حتى  الخضار  تاتينا  بدات  االيام هذه 

الفواكه.
وهل هناك تغيرات في مواد التنظيف؟

أصبحت تصرف لنا براميل بوتاس )وركينة( 
وصابون سائل وكل المواد جيدة جداً.

النزيل )الطباخ( م. ر. م 
وتوفير  اإلعاشة  بنظام  العمل  ألية  كيف هي 
ومستلزمات  الغذائية  السلع  و  الوجبات 

؟ الطبخ 
الغذاء  وجبة  عندي  بالمؤسسة  طباخ  نزيل 
ووجبة العشاء والوجبات لها جدول وقد وفروا 
اعداد  وقبل  اللحوم  انواع  لنا جميع  وموفروا 
نوع  النزالء الختيار  بجولة على  اقوم  الوجبة 
لياًل  عليهم  الفواكه  بتوزيع  نقوم  كما  الوجبة 
بتجهيز  واقوم  النزالء،  يكفي جميع  والتموين 
مرضه. كل حسب  بالمرضى  وجبات خاصة 

لديك  وهل  ؟  طازجة  تأتيكم  الخضار  هل 
؟ بتدريبهم  تقوم  نزالء 

اآلن  تاتي  اصبحت  التي  والفواكه  والخضار 
جيدة  الصالحية  وحتى  وطازجة  افضل 
كل  في  التدقيق  مع  السابق  في  كما  ليست 
اوامر  لدينا  توجد  فهنا  جودته  ومدى  شيء 
حتى  شيء  اي  قبل  وسالمته  النزيل  وهي 
لنا  الزي لدينا ويصرف  قبل الشرطي وحتى 
نزيالن  لدي  واالن  الحاجة,  له  دعت  ما  كل 
اقوم بتعليمهم الطبخ مع خمسة نزالء اخرين 
بتجهيز  يقومون  اآلن  وهم  طباخ  مساعدي 
بشكل  الطبخ  فنون  يتعلموا  حتى  المقادير 

. كامل 

وزارة العدل تعيد تنظيم برنامج اإلعاشة باملؤسسات اإلصالحية
اإلصالح  مؤسسات  نزالء  إلى  الخدمات  أفضل  تقديم  على  وحرصها  االحتجاز  ظروف  تحسين  إطار  في 
و   ، للنزالء  الوجبات  وتوفير  اإلعاشة  بنظام  المتعلقة  اإلصالحات  من  جملة  العدل  وزارة  أجرت  والتأهيل، 
النزالء  ليتولى  التنظيف،  ومواد  الطبخ  مستلزمات  وكافة  الغذائية  السلع  توفير  على  يعتمد  برنامجًا  أطلقت 
إعداد الوجبات الخاصة بهم ، بعد تقديم التدريب المناسب لهم ، يأتي هذا في سياق عمليات تأهيل النزالء 
الكسب  لهم  تضمن  مهن  على  وتدريبهم  تأهيلهم  إلعادة  الدولية  والمبادئ  الوطني  بالقانون  عليه  المنصوص 

العقوبة. انتهاء  عند  المشروع 
وسائل  عبر  عنها  أعلنت  الرئيسية،  العطاءات  لجنة  طريق  عن  مناقصة  الوزارة  طرحت  السياق  هذا  وفي 
اإلعالم لتوفير السلع الغذائية ومواد التنظيف، وقدمت مجموعة من الشركات الوطنية عروضها بالخصوص، 
منافس.   وسعر  خدمات  بجودة  الشركة  اختيار  وتم  إعالمية،  وتغطية  الشأن  ذوي  بحضور  المظاريف  فتح  وتم 
النزالء  أعداد  وفق  والتأهيل  اإلصالح  مؤسسات  على  المواد  توزيع  القضائية  الشرطة  جهاز  يتولى  وسوف 
بالخصوص. الوزير  السيد  معالي  شكلها  التي  والمتابعة  اإلشراف  لجنة  إشراف  وتحت  بالمنظومة،  المدرجين 
وقد أعفت الوزارة الشركات المكلفة سابقًا من قبل جهاز الشرطة القضائية، التي كانت مهمتها توفير وجبات 
جاهزة للنزالء، وما نجم عن ذلك من انخفاض مستوى جودة الخدمات ، وعدم االلتزام بالمواصفات القياسية، 
إضافة إلى تضخم التكاليف مقارنة بمستوى الوجبات المقدمة. وبعد مداوالت إليجاد حلول ضامنة للحفاظ 
المستلزمات  وتوفير  النزالء  بتدريب  برنامجها  الوزارة  أقرت  للنزيل  الخدمات  أفضل  وتوفير  العام  المال  على 
التكاليف بنسبة ال تقل عن  الخطوة االقتصاد في  أن توفر هذه  المتوقع  أذواقهم، ومن  إلعداد وجباتهم وفق 

40  %  من القيم التي تذهب سابقًا إلى شركات تموين )بعينها(٫
●  حوار وتصوير - هاني ابراهيم
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فريق أمني من جهاز الشرطة القضائية يزور مؤسسة االصالح والتأهيل ترهونةمحاضرة بعنوان ) املسؤلية االخالقية (

اصدر المجلس االعلى للقضاء يوم األحد الموافق 26يوليو2020 القرار رقم 64 لسنة 2020 بشأن العفو عن تنفيذ باقى 
العقوبة المقيدة للحرية لعدد من النزالء المحكومين و الذين بلغ مجموعهم 582 نزيال، 
وذلك تنفيذا لما جاء بمحضر اجتماع المجلس االعلى للقضاء الخامس لسنة 2020. 

العامين في  المحامين  القرار ويتم تكليف  العام تنفيذ هذا  النائب  ان يتولى مكتب  الثانيه على   حيث نص  في مادته 
ممن  الالزمه  الطبية  الكشوفات  المختصه إلجراء  الجهات  مع  بالتنسيق  التنفيذ  موضع  القرار  بوضع  اختصاصه  نطاق 

يشملهم القرار وإحالة تقرير بنتائج التنفيذ الى المجلس االعلى للقضاء. 
ونص في  مادته الثالثه على ان يتولى  مكتب النائب العام فحص كافة ملفات المحكومين ممن تنطبق عليهم ضوابط 

العفو حتى تاريخ 31 يوليو 2020 ولم يشملهم هذا القرار واحالتهم الى المجلس االعلى للقضاء إلصدار قرار بشانهم.
و يأتي هذا القرار في اطار مساعي المجلس االعلي للقضاء للتخفيف من االكتظاظ داخل مؤسسات اإلصالح والتأهيل 

و تماشيا مع االجراءات االحترازية الموصى بها للوقاية من جائحة كورونا.
شؤون  وحدات  قبل  من  معدة  مجموعات  وبشكل  فورًا  تنفيذه  والتأهيل  االصالح  مؤسسات  باشرت  القرار  لهذا  وتطبيًقا 

النزالء بفروع جهاز الشرطة القضائية

اجمللس االعلى للقضاء يصدر قرارا بالعفو عن تنفيذ باقى العقوبه املقيدة للحرية 
لعددمن النزالء احملكومني 

البشرية  التنمية  ادارة  اشراف  تحت 
يوم  اقيمت  القضائية  الشرطة  بجهاز 
محاضرة   2020/7/14 الموافق  الثالثاء 
بعنوان ) المسؤولية االخالقية وأثرها على 
عطيه  العميد  القاها   ) الوظيفى  السلوك 
: اآلتية  المحاور  شملت  وقد  وهذا  جليد 
هل نعيش ازمة اخالق , تعريف الخلق , 
تعريفات ) الواجب - القيم - المسؤولية ( 
الفرد،المجتمع، فى   ( ,تأثير االخالق على 
االمانة  اهمية   , الصدق  اهمية   , االسالم( 
 ( المسؤولية   , االخالقيات  مصادر   ,

تعريفها، انواعها(  , المسؤولية االجتماعية 
االجتماعية  للمسؤولية  الخلقى  االعتالل   ,

المحصلة.  , والمواالة  الوالء   ,
التي  المحاضرة  مع  الحضور  وتفاعل 
الشرطة  بجهاز  النهوض  طور  في  تأتي 
كفاءة  رفع  خالل  من  وتطويره  القضائية 
تستمر  ان  على  له  التابعين  األعضاء 
من  ثالثاء  يوم  كل  التوعوية  المحاضرات 
االجراءات  كامل  باتخاذ  علماً  اسبوع،  كل 
بين  وفواصل  الكمامات  بلبس  االحترازية 

الحاضرين.

بتكليف مباشر من السيد وزير العدل  قام فريق أمني من جهاز الشرطة 
الشرطة  جهاز  فرع  رئيس  نائب  السيد  من  كٍل  في  متمثاًل  القضائية 
الفرع  حماية  قوة  وأمر  الجهاز  رئيس  مكتب  ومدير  طرابلس  القضائية 
مؤسسة  بزيارة  ونائبه  ب  الجديدة  والتأهيل  االصالح  مؤسسة  ومدير 
لدعم  وذلك   2020 يوليو   17 بتاريخ  المحلي  ترهونة  والتأهيل  االصالح 
هذه المؤسسة وتقدير احتياجاتها كذلك قام السيد امر قوة حماية فرع 
تحرير  أثناء  المؤسسة  من  المسروقة  المبرزات  بتسليم  الجهاز طرابلس 
قاموا  وكذلك  كهربائي  مولد  وتسليمهم  الماضية  الفترة  خالل  المدينة 
بجولة تفقدية لجميع مرافق المؤسسة وانتهت الزيارة باالتفاق علي عقد 
امن  علي  والمحافظة  العمل  بسير  الدفع  شأنها  من  اخري  لقاءات  عدة 

والمواطن الوطن 

ونائب  الفرع  رئيس  مع  اجتماعاً   2020 يوليو   16 بتاريخ  العدل  وزير  لمكتب  التابعة  اإلصالحية  المؤسسات  وتطوير  تحسين  وحدة  عقدت 
رئيس فرع الشرطة القضائية طرابلس لدراسة ومناقشة  االحتياجات والتحديات التي تقف عائق امام تفعيل المهام واالختصاصات الموكلة 

لها والعراقيل السابقة ومعالجتها وتذليل الصعاب لها. وتحديد اطار زمني لوضع المقترحات التي من شأنها الرفع من مستوي االداء الوظيفي

وحدة حتسني وتطوير املؤسسات اإلصالحية تعقد اجتماعًا مع رئيس 
فرع الشرطة القضائية طرابلس

في إطار تحسين ظروف االحتجاز وفي سبيل اإلصالح والتأهيل الذي تسعى إليه وزارة 
األمل في  بروح  لكل مؤسسة مما يبعث  العدل حيث قامت بتوفير عدد من األضاحي 
إصالح النفوس وهدايتها لسبل الرشاد إذ قام النزالء بذبح هذه األضاحي وشوائها في 

أجواء مفعمة باأللفة.

أجواء العيد بالمؤسسات اإلصالحية 

متابعات
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6 مقاالت

بدأ استعمال مصطلح العدالة االنتقالية في 
األولى  العشرية  في  الليبي  القانوني  الوسط 
بعد ظهور محاوالت  الثالثة، وذلك  األلفية  من 
اإلصالح السياسي، وبداية تبلور إرادة سياسية 
نقاشات  تمت  وقد  الماضي،  رواسب  لمعالجة 
النشاط  إطار  في  بشأنها  لتصورات  محدودة 
أساتذة  مع  بالتعاون  المحامين  لنقابة  الثقافي 
إطار  في  يقع  أن  ويمكن  القانون.  كليات  من 
2011م  فبراير  أحداث  قبل  االنتقالية  العدالة 
اإلجراءات التي اتخذتها الدولة بشأن التعويض 
عن العقارات الخاضعة ألحكام القانون رقم 4 
الملكية  1978م والذي بموجبه تم تقييد  لسنة 
واحدة صالحة  أرض  أو قطعة  واحد،  بمسكن 
للبناء، على أن تؤول الملكيات الزائدة على ذلك 
للدولة، لتقوم – بدورها بتوزيعها على المحتاجين 
الدولة  بدأت  التي  اإلجراءات  وكذلك  للسكن. 
في أتخاذها بشأن قضية بوسليم، والتي تتعلق 
يونيو  خالل  السجن  في  جماعي  قتل  بحادثة 
1996م، واعتراف القيادة السياسية في أبريل 
ما  معرفة  في  السجناء  عائالت  بحق  2004م 
حدث لهم، وبداية التحقيق في الواقعة ويمكن 
اعتبار االنفتاح االقتصادي والسياسي في هذه 
وما  اإلسالميين،  مع  السلطة  وحوار  العشرية، 
إطالق  ومن  فكرية،  مراجعات  من  عنه  نتج 
المناقشات  وبداية  المعتقلين  عشرات  لسراح 
التشريعية،وتقديم  المنظومة  إصالح  بشأن 
لقانون  مشروع  منها  جديدة  قوانين  مشاريع 
العقوبات ومشروع لقانون  اإلجراءات الجنائية 
بأنها  جديدة  دستورية  وثيقة  مقترح  وظهور 
بداية تدابير تؤسس لالنتقال السياسي، وترسم 
مالمح عدالة انتقالية قادمة، وهو األمر الذي 

2011م. نتيجة ألحداث  يكتمل  لم 
شاع  فبراير2011م،فقد  أحداث  بعد  أما 
في  االنتقالية(  مصطلح)العدالة  استعمال 
ليبيا، وقد واجهة بعض السياسيين والقانونيين 
بالقول بأن العدالة واحدة، بأنه اليمكن التمييز 
ووصفوا  انتقالية،  وعدالة  عادية  عدالة  بين 
العدالة  مفهوم  وبأن  الكبرى،  بالمغالطة  ذلك 
القانونيين  من  الكثير  له  روج  الذي  االنتقالية 
الشرع  ومع  العدالة،  مع  يتنافى  والمثقفين 
العدالة  ترتبط  أن  يمكن  ال  حيث  اإلسالمي، 
باختالف  العدالة  أن تختلف  بزمان، وال يمكن 
وبناء   . واحد  معنى  لها  فالعدالة  المراحل، 
على ذلك؛ طالبوا بأن تسير األمور في نسقها 
أن  يجب  جريمة،  بارتكاب  يتهم  فمن  العادي، 
يقدم إلى القضاء، وفق القوانين النافذة، ومن 
المحاكم،  إلى  يلجأ  أن  عليه  بضرر  أصيب 
دون  تعويض،  من  يستحقه  ما  على  للحصول 
القوانين  قدرة  مدى  االعتبار  في  يأخذوا  أن 
ظروف  في  العدالة  تحقيق  على  والمحاكم 
االنتقال. ومن المعترضين على مفهوم العدالة 
االنتقالية من قال بأن العدالة االنتقالية تؤدي 
إلى تعميق الشرخ االجتماعي وتزيد من الشقاق 
إلى  تعيد  ألنها  والجماعات،  األفراد  بين 
وطويت  الستار،  عليها  أسدل  أحداثا  الواجهة 
وطلب  الزمن،  مع  الناس  وتناسها  صفحتها، 
حسابات  لتصفية  سبيل  هو  تحقيقها  إعادة 
ذات طبيعة اجتماعية، أو سياسية، ومنهم من 
مسار  االنتقالية  العدالة  مسار  أن  بحجة  دفع 
االنتقالية  للعدالة  رفضه  في  واعتمد  معقد، 
على  بأن  القول  وعلى  المرتفعة،  التكلفة  على 
البالد أن تعبر بأقل التكاليف، وأن تتجنب ما ال 

المرحلة. ضرورات  من  يعد 
العدالة  على  االعتراضات  ترجع  وربما 
االنتقالية في جانب منها إلى مفاهيم اجتماعية 
معالجة  على  والتعود  الستر  أولية  على  تقوم 
بدل  المسكنة،  القبلية  بالوسائط  النزاعات 
إلى  أو  جذورها،  عالج  محاولة  نحو  االتجاه 
المنهج  منها  ليبيا،  في  تاريخية  سوابق  تأثير 
على  )حتحات  عبارة  في  اختصاره  يمكن  التي 
ما فات( أو إلى الفكر السائد في المجتمعات 
تفكيك  يتجنب  والذي  واإلسالمية،  العربية 

مواجهته. عواقب  من  ويخاف  الماضي، 

من  كثير  له  ظهر  والذي  االتجاه،  هذا 
العدالة  موضوع  طرح  عند  المناصرين 
األخالقي  الواجب  يتجاوز  للنقاش،  االنتقالية 
بالضحايا،  االعتراف  ضرورة  في  المتمثل 
االنتهاكات،  عن  التستر  لمصلحة  وبمعاناتهم، 
ويفضل تجاهل جذور الصراعات، كما يتجاوز 
فالماضي  الماضي.  نسيان  استحالة  حقيقة 
األفضل  ومن  السطح،  على  يطفو  دائما 
إظهاره  الدولة،  واستمرار  المجتمع  الستقرار 
بطريقة بناءة وشافية، وخلق نوع من الردع، إذ 
بثورات  تسميته  يمكن  ما  هو  لذلك  البديل  إن 
في  يستمر  الرضا  وعدم  فالغضب  الذاكرة، 
ويمكن  السياسية،  الحياة  سطح  تحت  الغليان 

. آلخر  وقت  من  ينفلت  أن  له 
المقام-  نتجاهل- في هذا  أن  لنا  وال يمكن 
لمصالح  االنتقالية  العدالة  يعترضون على  من 
أي  يخدمه  ال  من  فهناك  فئوية  أو  شخصية، 
مسار لكشف الحقيقة، ومن هؤالء من يملكون 
وسائل  عبر  العام  الرأي  في  التأثير  في  قدرة 
التواصل المختلفة، وقد سعوا، وال زالوا يسعون 
لعرقلة العدالة االنتقالية، وذلك العتقادهم بأن 
العدالة التقليدية ال تطالهم لعدة أسباب، منها 
التقادم، وعدم إمكانية سريان أي تجريم جديد 
بأثر رجعي، أو لقدرتهم على التأثير في آليات 
جرائمهم  اقترفوا  ألنهم  أو  التقليدية،  العدالة 
بواسطة السلطات، وتحت غطاء تشريعي منها، 
أو  تتبعهم،  التقليدية عن  العدالة  يعيق  وبشكل 
تكييف  أن  يمكن  أنها  يرون  أفعاال  هناك  ألن 
بالفساد السياسي، ودون أن تدخل في نموذج 
يمكن  االنتقالية  العدالة  وأن  محدد،  تجريمي 
مع  ووضوحاً  تحديداً  أكثر  بشكل  تتعامل  أن 
المسؤولية السياسية من العدالة التقليدية، أو 
ألن من شأن برامج العدالة االنتقالية أن تفتح 
بآليات خاصة بها، وهي  ملفات قفلت قضائياً 
ملفات ال يمكن أن تفتح من جديد وفق النظام 

التقليدي. القانوني 
وأيا كانت أسانيد ومبررات ودوافع الرافضين 
للعدالة االنتقالية، فإن ما يمكن استنتجاه من 
ال  والدولة  المجتمع  أن  هو  المقارنة  التجارب 
والوصول  االنتقال،  مرحلة  تجاوز  لهما  يمكن 
الدولة  لبناء  المتين  والتأسيس  دائم،  لسالم 
االنتهاكات،  وقائع  تفكيك  بعد  إال  جديدة، 
لسياق  يحتاج  ما  وهو  الصراعات.  وأسباب 
القدرة  لها  ولمؤسسات  مختلف،  تشريعي 
على القيام بذلك. وأن األنظمة القانونية التي 
في  دولة  مع  تتالءم  ال  مستقرة  لدولة  صمتت 
حالة انتقال، وتسعى للتحول من حالة الحرب 
النظام  قواعد  من  فكثير  السلم،  حالة  إلى 
للعدالة  تشريعية  عوائق  تعد  المعتاد  القانوني 
في مرحلة االنتقال، كما أنه ال قدرة للمحاكم 
واألجهزة التقليدية في االستجابة لخصوصيات 

االنتقال. مرحلة  في  العدالة  وغايات 
لوازم  من  هي  والتي  االنتقالية،  فالعدالة 
الجديدة،  للدولة  والتأسيس  االنتقال  مرحلة 
أنواعا  يقابل  العدالة  من  خاصا  نوعا  ليست 
والعدالة  التوزيعية،  كالعدالة  منها،  أخرى 
هي  وإنما  التصالحية،  والعدالة  الجنائية، 
يقرن  مفهوم  وهو  االنتقال.  مرحلة  في  عدالة 
والعنصر  واالنتقال(  )العدالة،  عنصرين  بين 
وآليات  مضامين  تحديد  مصدر  هو  الثاني 
عن  مختلفا  يجعله  ما  األول،  العنصر  وغايات 
القانونية  المبادئ  على  القائمة  العادية  حالته 
القوانين  تحددها  والتي  عليها،  المتعارف 
األمر  راتبة.  مستقرة  دولة  ظل  في  النافذة 
االنتقالية  العدالة  تتضمن  أن  يوجب  الذي 
وعدالة  الجنائية  العدالة  منها  مختلفة،  ركائز 
والعدالة  التصالحية  والعدالة  الضرر،  جبر 
االجتماعية، والعدالة االقتصادية على أن تتخذ 
كل منها صيغا تتناسب مع حالة االنتقال، ويتم 
العدالة  تستطيع  ال  أوضاع  لمعالجة  تصميمها 
بصورها  التصالحية  أو  المدنية،  أو  الجنائية، 
التقليدية أن تعالجها، وأن تضع لها آليات إنفاذ 
خاصة ذلك ألن آليات اإلنفاذ العادية ال يمكن 

لتتالءم  وضعت  قد  لكونها  لها،  تستجيب  أن 
عن  تختلف  أهدافا  وتحقق  عادية  ظروف  مع 

االنتقالية. العدالة  أهداف 
عن  مختلف  نحو  وعلى  االنتقالية؛  فالعدالة 
العدالة التقليدية؛ تقوم على الموازنة بين العدالة 
واالستقرار،  السالم،  إلى  والوصول  الجنائية 
من  ديمقراطي  نظام  لبناء  التمهيد  ولوازم 
والمسارات  القضائية  المسارات  وبين  ناحية، 
العدالة  وبين  ثانية،  ناحية  من  القضائية  غير 
المحلية والعدالة الدولية من ناحية ثانية؛ وفق 
ذلك ألن  انتقال على حدة،  كل مرحلة  ظروف 
وتقوم  نوعه.  من  فريد  انتقال  هو  انتقال  كل 
التعامل  في  وشاملة  واسعة  مقاربات  على 
بشكل  والنزاعات  االنسان  حقوق  انتهاك  مع 
االنتهاكات.  هذه  مرتكبي  محاسبة  مع  متوازن 
قضائية  وغير  قضائية  تدابير  مجموعة  فهي 
واالستقرار،  السالم،  إلى  الوصول  أجل  من 
من  ومؤسساتها  التقليدية،  للعدالة  والعودة 
جديد. بمعنى أن العدالة التقليدية هي العدالة 
الحاجة  وعند  والسلم،  االستقرار  حالة  في 
إلعادة بناء السالم والوئام والخروج من نتائج 
من  انتقالية  لعدالة  نحتاج  والحرب  االستبداد 
أجل فتح الطريق للعودة إلى العدالة التقليدية، 
هي  تحقق  أن  التقليدية  للعدالة  مقدرة  فال 
أن  بمعنى  إليها.  العودة  متطلبات  نفسها 
العدالة التقليدية تعمل في ظل سيادة القانون؛ 
إلى  العودة  أجل  من  هي  االنتقالية  والعدالة 
سيادة القانون باعتبارها تهدف إلى التأسيس 
بعد  والحاضر  الماضي  وتجاوز  لالنتقال، 
تفكيكه، ومعرفة جذور الصراعات المجتمعية، 
األرضية  تهيئة  أجل  من  لها؛  الحلول  ووضع 
المناسبة لبناء مستقبل أفضل. فبعد الحروب 
والصراعات،  والقمع،  واالستبداد،  األهلية، 
واالنتهاكات الواسعة للحقوق والحريات، نحتاج 
إلى  واالنتقال  والدولة،  المجتمع  بناء  إلعادة 
قدرة  ال  ما  وهو  والسالم،  االستقرار  حالة 
عليه،  ومؤسساتها  التقليدية  العدالة  لقوانين 
مع  يتالءم  بما  تصمم  عدالة  إلى  يحتاج  وإنما 
خصوصية المجتمع، وطبيعة ظروف االنتقال، 
إلى مصالحة وطنية  المجتمع  تقود  أن  ويمكن 

شاملة.
بعد  ليبيا  في  ساد  الذي  االختالف  هذا 
االنتقالية  للعدالة  النظر  بشأن  سنة2011م 
صدرت  التي  التشريعات  على  بظالله  ألقى 
لسنة   29 رقم  القانون  ومنها  بالخصوص، 

االنتقالية. العدالة  بشأن  2013م 
االنتقالية  العدالة  مفهوم  يتضح  أن  ويمكن 
التقليدية  العدالة  مفهوم  عن  ويتميز  أكثر، 
اآلتي: النحو  على  وذلك  مقوماته.  بإيضاح 

أوال/ تقوم العدالة االنتقالية على حق الشعب 
والضحايا وأسرهم وأقاربهم في معرفة حقيقة 
ما وقع من أحداث، وضبط ما تعرضوا له من 
حق  وهو  وأسبابها.  ظروفها  وبيان  انتهاكات، 
غير قابل للسقوط بمضي الزمن، ومستقل عن 

الحق في
 التعويض، وعن المالحقات القضائية. وحتى 
في الحاالت التي تكون فيها الدعوى الجنائية 
يتولى  أن  يجب  مناسبة،  غير  أو  ممكنة،  غير 
الحق  هذا  إدراك  االنتقالية  العدالة  مسار 
ذلك؛  وآلية  قضائي.  غير  إجرائي  مسار  عبر 
تقصي  لجان  المقارنة؛  التجارب  أغلب  وفق 
المعرفة  في  الحق  أن  هنا  ويالحظ  الحقائق. 
في إطار العدالة االنتقالية ليس مجرد مقدمة 
الحال  هي  كما  العقوبة،  أو  بالتعويض  للحكم 
حد  في  غاية  أنه  بل  التقليدية،  العدالة  في 
ومن  بالضحايا،  اعتراف  من  فيه  لما  ذاته، 
ومن  عليهم،  وقعت  التي  لالنتهاكات  تحديد 
من  عنه  ينتج  ولما  وظروفها،  ألسبابها،  بيان 
حفظ للذاكرة الوطنية، وحفاظ على الموروث 
السياسي واالجتماعي من التحريف والضياع، 
بناء  إلى  الوصول  ثم  ومن  للتكرار،  منع  ومن 

بينة. على  الدولة 
العزل  يكون  الحقيقة،  على  وباالستناد 

السياسي وتنقية الوظائف العامة مستندا على 
فالتعامل  السياسي.  االنتماء  على  ال  السلوك 
مع األطقم السياسية التي كانت تمسك بزمام 
األطراف  كافة  ومع  الحرب،  حالة  في  األمور 
ال  والعسكريين،  األمنيين  ومع  المتصارعة، 
فئات  لمختلف  جامعا  تعامال  يكون  أن  يمكن 
ومحققا  السياسية،  وتوجهاتهم  المجتمع، 
لتحصين مختلف أجهزة الدولة؛ إال بعد معرفة 

. لحقيقة ا
ومن هنا، فإن الغرض من معرفة الحقيقة في 
معرفتها  غاية  تتجاوز  االنتقالية  العدالة  إطار 
التقليدية، فهي تقدم لحوار  العدالة  في مسار 
لمصالحة  وتمهد  وشفاف،  واضح  مجتمعي 
وطنية شاملة، وتفتح الطريق لتأسيس إصالح 
سياسي شامل. كما أنها من لوازم معالجة آثار 
الفساد، وإعادة تصحيح األوضاع االقتصادية، 
معاناة  من  والتخفيف  العام،  المال  واسترداد 
الضحايا، ومعالجة آثار الماضي، وإلظهار إرادة 
العيش المشترك، والتأسيس لنظام جديد قائم 
إنزال  استجابة  حالة  في  حتى  الحقيقة؛  على 
كوفاته  كان؛  سبب  ألي  الجاني  على  العقاب 

مثال.
تحديد  على  االنتقالية  العدالة  تقوم  ثانيا/ 
مفهوم للضحية يختلف عن المفهوم التي تقدمه 
ففي  التقليدية.  العدالة  تحكم  التي  القوانين 
يتجاوز  آخر  مفهومها  الضحية  يأخذ  إطارها 
المفهوم  هذا  ضبط  ويعتبر  المعتاد،  المفهوم 
بناء  االنتقالية من خصائص  العدالة  في إطار 
نموذج وطني خاص بها، ألنه من الصعب إيجاد 
تعريف واحد للضحية يتناسب كع كافة حاالت 
جرائم،  ضحية  يكون  قد  فالضحية  االنتقال. 
أو  الدولة،  من  سياسات  ضحية  يكون  وقد 
ضحية عدم عدالة اجتماعية، أو اقتصادية، أو 
ظروف تاريخية، وقد يكون فردا، أو جماعة من 
الجماعات التي كانت محال لعقاب جماعي، أو 
من حقوقها الثقافية، أو السياسية، أو اللغوية، 
وقد تكون جهة، أو منطقة، أو مدينة نالها ظلم 
نتيجة  التنمية  برامج  في  تهميش  أو  جماعي، 
عرقية.  أو  اجتماعية،  أو  سياسية،  العتبارات 
وهو ما تعجز القوانين العادية عن جبر الضرر 
بشأنه، وما قد يحتاج إلى إصالحات في بني 

وسياساتها. وتشريعاتها،  بالكامل،  الدولة 
تعويض  على  االنتقالية  العدالة  تقوم  ثالثا/ 
االنتقالية  العدالة  في  والتعويص  األضرار 
يتجاوز مفهوم التعويض في العدالة التقليدية. 
المتمثل  التقليدي  الضر  جبر  معيار  فتطبيق 
في تعويض المضرور عما فاته من كسب، وما 
لحقه من خسارة، ال يتناسب مع قدرات الدولة، 
وال مع طبيعة، وحجم األضرار، وال مع طبيعة 
االنتقال، وال مع اختالف مفهوم الضحية، وال 
مرحلة  في  فالتعويضات  الضحايا،  عدد  مع 
إلى  تهدف  مناسبة  تعويضات  هي  االنتقال 
ترضيات عامة تحقق الوئام المجتمعي، وتتخذ 
ال  مختلفة،  زمنية  وأطرا  متعددة،  أشكاال 
تستجيب قواعد العدالة التقليدية لها. كما أن 
تأخد  التعويضات قد تأخذ طابعا ماديا، وقد 
ابعادا رمزية، وقد تجمع بين الطابعين. فإقامة 
النصب التذكارية، وتخليد ذكرى المعاناة، ومنح 
امتيازات لبعض الجماعات، والفئات، واألفراد؛ 
خاص  نحو  على  واالنتفاع  المجاني،  كالعالج 
في  اإليجابي  والتمييز  االجتماعي،  بالضمان 
السكن، والمنح الدراسية، والتنمية االقتصادية، 
وإصالح النظام التعليمي، وصياغته، وفق رؤية 
الوطنية، وأولوية  للهوية  شاملة، ومفهوم جامع 
اإلعمار لبعض القرى والمدن التي نالتها الحرب، 
أو االقصاء المتعمد، هي صور من التعويضات 
التي تحقق الرضا المجتمعي، وتدفع جماعات، 
عملية  في  االنخراط  نحو  وأفراد  وجهات، 
كما  الجديدة.  الدولة  في  واالندماج  االنتقال، 
لضبط  نحتاج  االنتقالية  العدالة  إطار  في  أنه 
التمييز بين حاالت التعويض الفردي والتعويض 
اجتماعهما،  إمكانية  حاالت  وبيان  الجماعي، 
التعويضات  محل  الجماعية  حلول  وإمكانية 

الجماعي  التعويض  بين  والعالقة  الفردية، 
االستناد  وإمكانية  األخرى،  الدولة  والتزامات 
الضرر،  لجبر  منها  صور  عدة  أو  صورة،  إلى 
االنتقال.  مرحلة  في  العدالة  غايات  وتحقيق 
حاالت  بين  للتمييز  المسألة  تحتاج  كما 
النهائي، ولضبط  والتعويض  المؤقت  التعويض 
المسؤولية عن دفع التعويضات، والتي تختلف 
بشكل جذري عن المسؤولية في إطار العدالة 

االنتقالية.
بهذا  االنتقالية  العدالة  فإن  هنا،  ومن 
بالضرورة  تتجاوز  المقومات  وبهذه  المفهوم، 
الشق القانوني القضائي؛ لتشمل شقا اجتماعيا 
ونفسيا يهدف إلى إزالة الضغائن من النفوس، 
ودمجهم  والمحاربين،  الضحايا  تأهيل  وإعادة 
ألي  نتاجا  كان  ما  وتجاوز  المجتمع،  في 
سياسات تمييز سلبي ضد مناطق، أو جماعات 
معينة، وال يمكن إدراك ذلك؛ إال باعتماد مفهوم 
إعادة  مجرد  ليست  فالغاية  للضحية،  واسع 
الحقوق ألصحابها، بل بناء السلم، واالستقرار، 

الجديد. للمجتمع  لالنتقال  والتهيئة 
الموازنة  االنتقالية على  العدالة  تقوم  رابعا/ 
ويعد  الجنائية.  والمحاكمات  المسلم  بين 
العدالة  آليات  أهم  العفو؛ في هذا اإلطار من 
مفهوم  عن  يختلف  مفهومه  أن  إال  االنتقالية، 
العدالة  التي تحكم  النافذة  القوانين  العفو في 
الراتبة، فهو ليس عفوا عاما، والذي يعتبر من 
يصفه  كما  الجنائية؛  الدعوى  انقضاء  أسباب 
محو  أسباب  من  سببا  أو  الفقه؛  من  جانب 
وصف الجريمة عن الفعل؛ كما يصفه البعض 
رئيس  يملكه  العقوبة  عن  عفوا  وليس  اآلخر، 
بل  المقارنة،  الدساتير  أغلب  في  كما  الدولة 
هو عفو يأتي بعد معرفة الحقيقية، ويمر عبر 
اعترافه،  بعد  الفاعل  قبل  من  به  المطالبة 
وقبوله من طرف الضحية، أو هو عفو عام، أو 
خاص يكون بتوصية من هيئة تقصي الحقائق؛ 
في  والجاني(  )الضحية  الطرفين  دمج  بهدف 

جديد. اجتماعي  عقد 
خامسا/ من المفاهيم األساسية في العدالة 
وهو  المؤسسي،  اإلصالح  مفهوم  االنتقالية 
العوار  وبيان  المؤسسات،  فحص  يعني  الذي 
الذي يعتري بناها، والتشريعات التي تحكمها، 
يسمح  بما  عليها؛  القائمين  سيرة  ومراجعة 
بإعادة بنائها، وتنقيتها من مرتكبي االنتهاكات. 
وذلك ألن العدالة هي عدالة في مرحلة االنتقال، 
تهدف لتفكيك الماضي، والردع، وإزالة أسباب 
عبر  االنتقال  يمر  أن  الالزم  ومن  االنتهاكات، 
مؤسسة  وبالتحديد  المؤسسي،  اإلصالح 
والقوات  األمنية،  واألجهزة  والنيابة،  القضاء 
المسلحة، باعتبار أن ذلك ضرورة إلعادة الثقة، 
بشكل  والمواطن  الدولة  بين  العالقة  وبناء 
سليم، بحيث تكون هذه المؤسسات خادمة لكل 

القانون. لسيادة  وضامنة  المواطنين، 
االنتقالية  العدالة  بأن  القول  يمكن  وأخيرا، 
انتهاكات  عن  المحاكمة  تتجاوز  عدالة  هي 
لشرط  لتتحول  الضرر؛  وجبر  االنسان  حقوق 
القانون،  دولة  وإرساء  الدولة،  بناء  إلنجاح 
المستقبل،  في  التنمية  برامج  إنفاذ  وضمان 
ملفات  لتسوية  عدالة  مجرد  ليست  وهي 
محددة، ونزاعات فردية، أو جماعية، وال مجرد 
استجابة لمطالبات حقوقية، بل هي مجموعة 
من المقتضيات التي يتكامل فيها السياسي مع 
االجتماعي، والقضائي والحقوقي، واإلنساني؛ 
االجتماعي،  السلم  قواعد  إرساء  أجل  من 
ما  تكرار  ومنع  الدولة،  استمرارية  وضمان 
الماضي،  في  وانتهاكات  نزاعات،  من  حدث 
نحو  السير  أن  فكرة  على  تقوم  عدالة  وهي 
لكل  ونهائية  شاملة  تصفية  يقتضي  المستقبل 
االنتهاكات،  تعالج  لم  فما  الماضي،  نزاعات 
وتحل النزاعات المجتمعية، فإن المجتمع يظل 
مهددا بانقسامات اجتماعية، يتولد عنها غياب 
المؤسسات، وعرقلة األمن، وإفشال  الثقة في 
في  الدخول  بخطر  والتهديد  التنمية،  برامج 

الدولة. وانهيار  جديد  من  العنف 

د. الهادي بوحمرة 
أستاذ القانون بجامعة طرابلس 

مقدمة يف العدالة االنتقالية 
العدالة يقابل  والتأسيس للدولة الجديدة، ليست نوعا خاصا من  ... فالعدالة االنتقالية، والتي هي من لوازم مرحلة االنتقال 

أنواعا أخرى منها، كالعدالة التوزيعية، والعدالة الجنائية، والعدالة التصالحية، وإنما هي عدالة في مرحلة االنتقال
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بموجب نظام روما األساسي الذي اعتمد في 
روما / ايطاليا بتاريخ 1998/07/17 ، تُسمى 
الدولية(،  الجنائية  )المحكمة  ب:  المحكمة 
 1 المادة  في  ذلك  على  النص  جاء  حيث 
للمحكمة  المنشئ  األساسي  روما  نظام  من 
وتكون  دولية،  جنائية  محكمة  بهذا  )تنشأ 
لممارسة  السلطة  لها  دائمة  هيئة  المحكمة 
أشد  إزاء  األشخاص  على  اختصاصها 
الدولي،  االهتمام  موضع  خطورة  الجرائم 
هذا  في  إليه  المشار  النحو  على  وذلك 
المحكمة  تسمية  وجاءت  األساسي(.  النظام 
تم  ما  نفس  على  والفرنسية(  )باإلنجليزية 
تُسمى:  االنجليزية  ففي  آنفاً،  إليه  االشارة 

)The International Criminal Court )ICC

 La Cour Pénale تُسمى:  الفرنسية  وفي 
)Internationale )CPI

السابقة  القانونية  السوابق  أن  الشك  و 
للعدالة  نظام  إرساء  أهمية  عن  كشفت  قد 
تلك  ومثل  دائم،  بشكل  الدولية  الجنائية 
 ،1945 سنة  نورمبرج  )محكمة  المحاوالت 
في  الحرب  لمجرمي  العسكرية  المحكمة 
طوكيو،  في   1946 سنة  األقصى  الشرق 

الدولية  الجنائية  المحكمة  وكذلك 
1993والمحكمة  سنة  السابقة  ليوغسالفيا 
 ،  1994 سنة  لرواندا  الدولية  الجنائية 
األخرى(،  الخاصة  المحاكم  من  وغيرها 
ساهمت جميعا في التعجيل بإنشاء المحكمة 
الجنائية الدولية الدائمة، ألن مثل هذا النوع 
 Les tribunaux ad(المؤقتة المحاكم  من 
السياسي  الطابع  بغلبة  تتميز  كانت    )hoc

إلى  باإلضافة  القانوني،  الطابع  على 
فهي  المحاكم،  هذه  لمثل  المؤقتة  الصبغة 
بسبب  إما  المطلوب  المستوى  في  تكن  لم 
أو  تارة،  إنشائها  من  الهدف  خصوصية 
على  ثانية؛  تارة  أخرى  لجهة  تبعيتها  بسبب 
ترسيخ  من  المحاكم  تلك  شكلته  مما  الرغم 
على  للفرد  الجنائية  المسؤولية  لفكرة  هام 
لإلفالت  حد  وضع  ألجل  الدولي،  المستوى 
المحاوالت  تلك  أن  جانب  إلى  العقاب،  من 
سّرعت من انشاء محكمة دولية دائمة تمثلت 
ومقرها  الدولية(  الجنائية  )المحكمة  في 
تم  األساس  هذا  وعلى  هولندا.   / الهاي 

ء  نشا إ
كمحاولة  الدائمة  الدولية  الجنائية  المحكمة 

في  اُرتكبت  التي  العيوب  تلك  لتالفي 
هذه  إنشاء  تم  حيث  السابقة،  المحاوالت 
تمثلت  دولية  معاهدة  بموجب  المحكمة 
الذي  المحكمة،  لهذه  األساسي  النظام  في 
مؤتمر  قبل  من   ،1998/7/17 في  اعتمد 
للمفوضين  الدبلوماسي  المتحدة  األمم 
الدولية  الجنائية  المحكمة  بإنشاء  المعني 
كانت  حيث  إيطاليا،   / روما  في  الدائمة 
التالي:- النحو  على  عليه  التصويت  نتيجة 

- لصالح النظام األساسي ) 120 ( صوتاً 
- ضد النظام األساسي )7 ( أصوات 

- امتناع )21 ( صوتاً 
ومن الدول التي صوتت ضد النظام األساسي 
الصين،  األمريكية،  المتحدة  )الواليات  هي 
امتنعت  التي  الدول  وأما  إسرائيل(،  الهند، 
من  العربية  الدول  غالبية  هي  التصويت  عن 
الليبية  الدولة  أن  مالحظة  مع  ليبيا،  بينها 
كانت مهتمة بحضور كل األعمال التحضيرية 
 »1998 1994 حتى سنة  في الفترة »من سنة 
لمشروع نظام المحكمة وقتها، حيث شاركت 
سياسي  بوفد  التحضيرية  الدورات  كل  في 
هذه  كتابة  حتى  لكن  متخصص،  أكاديمي 

المحكمة.   إلى  ليبيا  تنظم  لم  السطور 
ومعلوم أنه قد فتح باب التوقيع على مشروع 
تاريخ  حتى  يوليو   18( في  األساسي  النظام 
الخارجية  وزارة  في   )1998 أكتوبر   -17
عليه  التوقيع  انتقل  ذلك  بعد  ثم  االيطالية. 
أن  إلى  بنيويورك  المتحدة  األمم  مقر  إلى 
وخالل   .)2000 )1ديسمبر  بتاريخ  قفله  تم 
األساسي  النظام  على  وقعت  الفترة  هذه 
شاركت  دولة   )160( بين  من  دولة   )139(
اإلشارة  وتجدر   ،1998 روما سنة  مؤتمر  في 
على  وقعت  التي  العربية  الدول  ان عدد  إلى 
ليس  دولة   )13( عدد  بلغ  األساسي  النظام 
)البحرين  هي  الدول  وهذه  ليبيا،  بينها  من 
-مصر  -الجزائر  -جيبوتي  القمر  -جزر 
-سوريا  -عمان  -المغرب  -الكويت  -األردن 
-السودان  المتحدة  العربية  -اإلمارات 

ليمن( -ا
الدول  عدد  بلغ  السطور،  هذه  كتابة  وحتى 
عن  إما  األساسي،  روما  نظام  في  األطراف 
االنضمام  طريق  عن  أو  التصديق  طريق 
من  ليس  دولة،   )122( عدد  االتفاقية  إلى 
العربية  الدول  صعيد  على  أما  ليبيا،  بينها 

فهي  األساسي  روما  نظام  في  األطراف 
جيبوتي(.    ، فلسطين  تونس،  ))األردن، 

على  التأكيد  األساسي  روما  نظام  في  وجاء 
بها  تختص  التي  الجرائم  تقادم  )عدم  مبدأ 
من   )29( المادة  نصت  حيث  المحكمة(، 
نظام روما االساسي )ال تسقط الجرائم التي 
بالتقادم  المحكمة  اختصاصات  في  تدخل 
روما  نظام  فإن  وبالتالي  أحكامه(.  كانت  أياً 
التقادم  مسألة  في  أمره  قد حسم  األساسي 
المسلك  هذا  أن  شك  وال  نهائي،  بشكِل 
يسنده؛ ألن موضوعه جرائم  ما  له  القانوني 
تُصنف باألشد خطراً على البشرية تلك التي 

الدولية.  الجنائية  المحكمة  بها  تختص 

         د. المختار عمر اشنان
اللجنة  ومنسق  العدل،   وزير  مستشار 

االنساني الدولي  للقانون  الوطنية 

وفاء محمد  العريبي 

رئيس محكمة جنوب بنغازي االبتدائية

يطلق لفظ العقوبة عموما في اللغة على أخذ الرجل بذنبه 
واالقتصاص منه، وتقول العرب ) أعقبت الرجل ( أي أجزيته 
والعقاب جزاء   ، بالخير  فالعاقبة جزاء  جازيته  أي  وعاقبته 
انه  واعلموا  ))واتقوا اهلل  العزيز  كتابه  في  ورد  وقد  بالشر، 
شديد العقاب (( اآلية 196 من سورة البقرة ؛ وفي االصطالح 
المقرر  الجزاء  أي  لمحظورات شرعية  زواجر  الشرعي هي 

لمصلحة الجماعة على عصيان أمر الشارع.
أما مفهوم العقوبة التأديبية في الفقه ..فقد عرف جانب من 
الفقه المصري العقوبة التأديبي بأنها : » جزاء وظيفي يصيب 
الموظف الذي ثبتت مسئوليته عن ارتكاب خطأ تأديبي معين ، 

بحيث يوقع باسم ولمصلحة الطائفة الوظيفية التي يتبعها » .
جاء في تعريف الدكتور الطماوي في كتابه ) قضاء التأديب 
للعقوبة التأديبية( بأنها : » وسيلة من الوسائل اإلدارية الرادعة 
تطبقها الجهة المختصة بناًء على نص من القانون من أجل 
والعقوبة  الوظيفية  الجماعة  داخل  النظام  على  المحافظة 
إال  تمس  ال  الذي  بالعبء  الوظيفة  صفة  تحمل  الوظيفية 
عقوبة شخصية  أنها  بمعنى  الوظيفة  مصالح  في  المخالف 
يتعين تطبيقها على المخالف دون غيره من أفراد أسرته أو 
الدكتور خليفة  الليبي  فقد عرفها  الفقه  ؛ أما في   “ ورثته 
عليها  منصوص  إداري  طابع  ذات  عقوبة   «  : بأنها  الجهمي 
قانونا تفرض على الموظف الذي يخل بواجباته الوظيفية او 
المختصة  التأديبية  السلطة  قبل  من  مقتضياتها  عن  يخرج 

بذلك وال تمس سوى مركزه الوظيفي » .
تعريف العقوبة التأديبية قانونًا 

لم تحدد أغلب التشريعات تعريف محدد للعقوبة التأديبية 
..حيث أن المشرع أورد قائمة بالعقوبات التأديبية التي يجوز 
توقيعها في مجال الوظيفة على سبيل الحصر ورتبها بطريق 
التدرج حسب درجة شدتها من األخف لألشد دون أن يحدد 
عقوبة معينة لكل جريمة بل ترك ذلك الحرية لسلطة التأديب 
المختصة في اختيار العقوبة المناسبة .. وقد نص المشرع 
في المادة 160 من قانون رقم 12\ 2010 بشأن عالقات العمل 
على العقوبات التاديبية التي يجوز توقيعها والتي تتمثل في 
اللوم واإلنذار والحرمان من عالوة ، أو الحرمان من الترقية 
والخصم من الراتب والعزل ، وقد بينت المادة ) 161 ( من 

إجراءات توقيع العقوبة ..
يمكن استخالص خصائص العقوبة التأديبية:

أ- أنها وردت على سبيل الحصر بعكس المخالفات التأديبية.
ب - تمنح اإلدارة لها سلطة تقديرية في توقيعها.

ت - عدم عقاب المخطئ عن ذات الفعل مرتين استنادا 
إلى مبدأ شرعية العقاب إال انه رغم حصر العقوبات التأديبية 
فهذا ال يمنع سلطة التأديب من اختيار العقوبة التي تراها أكثر 

مالءمة للمخالفة المرتكبة.
واستنادا إلى قانون عالقات العمل “ ال يجوز توقيع أكثر من 
عقوبة على نفس المخالفة »وحدة العقوبة » إال إن ذلك ال يمنع 
بأن يحاكم الموظف جنائيا وتأديبيا على ذات الفعل “ ال يمنع 
توقيع العقوبة المنصوص عليها في قانون العمل من مساءلة 
الموظف جنائيا أو العكس ويجوز النظر في مجازاة الموظف 

تأديبيا على الرغم من براءته جنائيا”.
ث- أنها توقع على أثر خطأ ارتكبه موظف .

وضمانات  المواجهة  مبدأ  بتوقيعها  اإلدارة  تحترم   - ج 
. األخرى   التحقيق 

آثار محو العقوبة التأديبية: 

محو العقوبات التأديبية, يقصد به إزالة أية اثار تشير إلى 
سبق توقيع جزاءات تأديبية على الموظف العام, برفع أوراق 
الجزاء من ملف الموظف، و ذلك بقوة القانون بمجرد انقضاء 

مدد زمنية معينة على توقيع العقاب التأديبي .
12لسنة  رقم  القانون  166 من  المادة  المشرع في  إذ نص 
2010بشأن عالقات العمل على )) تمحى العقوبات التأديبية 
التي توقع على الموظف بانقضاء الفترات التالية محسوبة من 

تاريخ تنفيذ العقوبة :-
أ( سنة في حالة عقوبة االنذار أو الخصم من المرتب لمدة 

ال تجاوز خمسة أيام .
ب( سنتان في حالة الخصم من المرتب لمدة ال تقل عن 

خمسة أيام و ال تجاوز خمسة عشر يوماً.
المرتب  من  الخصم  او  اللوم  حالة  في  سنوات  ثالث  ج( 
لمدة تزيد على خمسة عشر يوماً أو الحرمان من العالوة أو 

. الدرجة  أو خفض  الترقية  من  الحرمان 
لشاغلي  المختص  األمين  من  بقرار  العقوبة  محو  يتم  و 
الموظفين  شؤون  لجنة  من  وبقرار   ، العليا  اإلدارة  وظائف 
بالنسبة لغيرهم إذا تبين بهما أن سلوك الموظف منذ توقيع 

. واقع ملف خدمته  ذلك من  و  العقوبة مرٍض 
و يترتب على محو العقوبة اعتبارها كأن لم تكن بالنسبة 
للمستقبل ، و ال يؤثر المحو على ما تم تنفيذه من العقوبة 
أو على الحقوق و التعويضات التي ترتبت نتيجة لها ، و ترفع 
أوراق العقوبة و كل إشارة لها و كل ما يتعلق بها من ملف خدمة 

الموظف . 
إذ يتم محو الجزاء التأديبي بقرار من لجنة شئون العاملين 
بالنسبة لغير شاغلي الوظائف العليا، إذا تبين لها أن سلوك 
واقع  من  وذلك  مرضياً,  الجزاء  توقيع  منذ  وعمله  العامل 
تقاريره السنوية وملف خدمته وما يبديه الرؤساء عنه, ويتم 
من  بقرار  العليا  الوظائف  لشاغلي  بالنسبة  العقوبة  محو 
السلطة المختصة و يقصد بها العميد أو الوزير المختص أو 
رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة بقرار من االمين المختص .
عن  قرار صادر  بمقتضى  التأديبية  العقوبة  محو  يمكن  و 

التالية: الحاالت  في  ذلك  و  المختصة  اإلدارية  السلطة 
في صورة التراجع التلقائي في العقوبة التأديبية إما بعنوان 
العفو أو تفاديا إللغائها من قبل المحكمة اإلدارية و ال يمكن 
التلقائي في العقوبة أي ضرر  مبدئيا أن ينجر عن التراجع 

بالحقوق المكتسبة من قبل الغير.
التراجع : 

ب - محو العقوبة التأديبية إثر صدور عفو عام أو عفو خاص 
و تجدر اإلشارة إلى أن العفو الخاص و استرداد الحقوق 
ال يؤثران على اإلجراءات التأديبية. فبإمكان اإلدارة من هذا 
المنطلق إصدار عقوبات تأديبية على أساس أخطاء صدر في 

شأنها عفو خاص }رئاسي{ أو قرار في استرداد الحقوق.
ج- محو آثار العقوبة التأديبية إثر إلغائها من قبل محكمة 
القضاء اإلداري المختصة بالنظر في القرارات الصادرة من 

مجالس التأديب 
يمكن للمحكمة المختصة إلغاء العقوبات التأديبية عند ثبوت 
عدم شرعيتها و يتعين على اإلدارة في هذه الحالة محو كل 
اآلثار التي ترتبت عن العقوبات التأديبية الملغاة و اعتبارها 

كما لو أنها لم تتخذ إطالقا.
و في حالة إلغاء عقوبة العزل مثاًل يتعين على اإلدارة تسوية 
الوضعية اإلدارية للموظف و ذلك بتمكينه من كافة الترقيات 

التي حرم منها طلية مدة عزله.
محو العقوبة التأديبية ألعضاء الهيئات القضائية .. 

قانون نظام القضاء هو القانون الذي ينظم الحياة الوظيفية 
لسنة   6 رقم  القانون  نص  وقد  القضائية  الهيئات  ألعضاء 

2006 بشان نظام القضاء وتعديالته في مادة )5(
القضاء وممارسة  باإلشراف علي شؤون  المجلس  يختص 
ألعضاء  الوظيفية  بالشؤون  المتعلقة  االختصاصات  كافة 

القانون. هذا  في  المبين  الوجه  علي  القضائية  الهيئات 
كما يختص بالمسائل اآلتية:

 إبداء الرأي في جميع المسائل المتعلقة بالهيئات القضائية 
ودراسة واقتراح التشريعات المتعلقة بالنظم القضائية. ونصت 
الطلبات  بالفصل في  المجلس  السادسة منه يختص  المادة 
الهيئات  ألعضاء  الوظيفية  الشؤون  من  شأن  بأي  المتعلقة 
لها على  القضائية .. وبّين ايضا العقوبات التأديبية محدداً 
سبيل الحصر .. و أعطى في المادة ) 83 ( لرئيس المجلس 
األعلى للقضاء ولرئيس التفتيش إيقاع عقوبة التنبيه أعضاء 
ما  أو  إبتدائية  محكمة  رئيس  درجة  من  القضائية  الهيئات 
هذا  ويكون  وظائفهم.  بواجبات  يخلون  الذين  فأقل  يعادلها 

الحق لرؤساء الهيئات القضائية بالنسبة ألعضائها.
وال يجوز توجيه التنبيه إال بعد سماع أقوال من يوجه إليه 
ويكون شفاهة أو كتابة وفي الحالة األخيرة يكون له أن يعترض 
عليه خالل عشرة أيام من بالغه به أمام المجلس، وللمجلس 
أن يؤيد التنبيه أو يعتبره كأن لم يكن بعد سماع أقوال المعترض 
وإجراء ما يلزم من تحقيق وال يجوز لمن أصدر التنبيه أن يكون 
عضوا في المجلس عند نظر االعتراض....وحددت المادة ) 

94 ( العقوبات التأديبية التي يجوز للمجلس توقيعها هي:
اللوم. 

الهيئات  ألعضاء  المقررة  العالوات  إحدى  من  الحرمان 
 . أشهر  ستة  على  تزيد  ال  مدة  القضائية 

علي  تزيد  وال  تقل عن سنة  ال  مدة  الترقية  من  الحرمان 
سنوات.  ثالث 

النقل من الوظيفية القضائية. 
العزل.

حكم  صدر  إذا  فانه  العقوبة  بتوقيع  قرار  صدر  ما  وإذا 
المجلس باإلدانة في غيبه الشخص المحال إلى محاكمة يتولى 
رئيس المجلس إخطاره بمضمون الحكم خالل ثمان وأربعين 
والثمانين من  السابعة  للمادة  وفقا  تاريخ صدوره  ساعة من 

القانون. هذا 
وتنتهي خدمة عضو الهيئة القضائية المحكوم عليه بالعزل 
أو   ، في حضوره  كان  إذا  الحكم  تاريخ صدور  من  النقل  أو 

إخطاره بمضمونة إذا صدر في غيبته..
السؤال الذي يثار !! :

هيئة  لعضو  التأديبية  العقوبة  محو  يجوز  هل 
؟ ئية قضا

اإلجابة لم ينص قانون نظام القضاء على أي محو للعقوبة 
التأديبية ولكن نص في احوال اخرى بتطبيق قانون الخدمة 
المدنية فيما لم يرد بشأنه نص كما أنه في سابقة قضائية 
كان قد أصدر القرار 116لسنة 2013 بشأن محو عقوبة اللوم 
عن احد المستشارين هذا وقد تقلد هذا المستشار منصب 
رئاسة بإحدى الهيئات القضائية وليس في ذلك أي أدني حرج 
ألن القانون نص على محو جميع تبعات العقوبة التأديبية . 

ولكن األمر الذي يثير التساؤل هو أن من البديهي أن العقوبة 

جزاء عن ارتكاب فعل مخالف للقانون وأن القانون لم يجعل 
المخالفة  ارتكب  من  على  مسلط  سيف  العقوبة  هذه  من 
فيستطيع من محيت عقوبته بأن يتقلد منصب رئاسة احدى 

القضائية.  الهيئات  إدارات 
على  الحق  قد حجب هذا  القضاء  نظام  قانون  نجد  لكن 
من تحصل هل تقرير كفاءة وسط أو أقل وكما هو واضح أن 
تقرير الكفاءة ال يشكل عقوبة وإنما تقييم ألعمال العضو عن 
مدة معينة وأرجو عند هذه النقطة أن ال يشار إلى أنني أخلط 

بين األمرين :
فالواقع والذي ال يختلف عليه اثنان أن التقييم ينصب على 
كفاءة الشخص وترشحه للترقية إذا تحصل على تقدير فوق 

وسط 
أما إذا تحصل على تقدير وسط أو أقل فتحجب عنه الترقيه 
لهذا العام ويعاد تقييمه العام التالي فاذا تحصل على تقييم 
بفوق وسط ترشح للترقية ومن ثم ينتهي تقييمه السابق ويصبح 
وأصبحت  القضاء  نظام  قانون  تعديل  أنه عند  إال   ، كالعدم 
عضوية مجلس القضاء بالترشح واالنتخاب ووضعت شروط 
تقلد منصب عضوية المجلس من بينها اال يكون قد تحصل 
على تقرير كفاءة وسط أو أقل من وسط .. الحقيقة ركاكة 
النص وخلطه تحتاج تدخل تشريعي وإلغاء هذا الشرط لعدة 

أسباب:
أوالً : أن تقرير الكفاءة هو عبارة عن تفتيش فني على أعمال 
العضو خالل فترة محددة مسبقا فتحصل العضو على تقرير 
كفاية أقل من الوسط ال يعني أن هذا العضو غير صالح للعمل 
القضائي أو تقلد منصب رئاسة إحدى اإلدارات فأحياناً الذي 
يكون سبب الحصول عليه نتيجة ظروف قاهرة مر بها العضو 
كالنزوح أو المرض و مكائد وأحياناً مشاكل مع الهيئة التي 
فيها  للخوض  المقام  اليتسع  أخرى  أسباب  أي  أو  لها  يتبع 
بالتالي ال يجب أن نجعل من هذه الظروف عثرةً عليه ومكنه 
لمن ارتكب مخالفة ، فالمخالفة قد تنطوي على مسالة مالية 
أو اخالقية وقد تشكل جرماً جنائياً فمن غير المتصور أن 
نجعل تلك المخالفة وإن محيت من السجالت إال أنها ترسخ 
في العقول وتبقى المخالفة مخالفة وأن محيت ، بينما تقرير 
الكفاءة اليشكل مخالفة تستوجب أي عقوبة .وإن إدارج مثل 
هذا الشرط لتقلد العضوية ال ينطوي إال على معنى واحد وهو 

اعتبارها إخالل بواجبات الوظيفة . 
عليه يجب أن يكون هناك تدخل تشريعي في هذه المسألة 
التقرير  أن  كون  الكفاءة سيف مسلط  تقرير  من  يجعل  وأال 
تقييم لفترة محددة يزول أثره بالتقرير الالحق ويعتبر السابق 

كأن لم يكن .

الخاتمة 
عندما عرضت هذا الطرح كنت على يقين بعدم الخلط بين 
العقوبة وتقرير الكفاية ، وإنما المفارقة تكمن في منظورهما 
و المثير للجدل هو أن كيف لفعل ينطوي على مخالفة تمحى 

آثاره بمضي المدة.
ينطوي  أحياناً  أو  قاهرة  قوة  بسبب  يكون  الذي  وتقريرك 
على نزعة انتقامية أو نتيجة ظلم حاك بك لو انصفك تظلمك 
منه أو تعدلت النتيجة في عام الحق أن يقف عائقاً أمام تقلد 

منصب االدارة..
أتمنى أن اكون وفقت في الطرح فإن وفقت فمن اهلل وإن 

أخفقت فمن نفسي ..

مفهوم العقوبة التأديبية في مجال الوظيفة العامة وقانون نظام القضاء

إنشاء احملكمة اجلنائية الدولية
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لتوطيد  عادة  الثالث  العالم  دول  تسعى 
الدول  مع  التواصل  جسور  ومد  عالقاتها 
وبرامجها،  خبراتها  من  لالستفادة  المتقدمة 
وسط  الواقعة  االتحادية  ألمانيا  دولة  وتعد 
المنفتح  الديمقراطي  النظام  ذات  أوروبا 
التاريخ  عراقة  بين  والجامعة  العالم  على 
االقتصادية  القوى  أكبر  من  الحاضر،  وحيوية 
والدراسات  البحاث،  قبلة  وهي  العالم؛  في 
التطبيقية التي يمكن االستفادة منها لتحقيق 

النامية. الدول  في  التنمية 
الثانية  العالمية  الحرب  إبان  المانيا  وكانت 
مسرحاً  ليبيا  اتخذت  التي  الدول  إحدى  من 
االستعمار  مع  تحالفها  أثناء  للمعارك 
وقوع ضحايا  ذلك من  نجم عن  ما  اإليطالي، 
الحرب  مخلفات  بسبب  وخاصة  الليبيين  من 
الضرر  بجبر  ألزمها  الذي  األمر  واأللغام، 
المتحدة  لألمم  العامة  الجمعية  قرار  بموجب 
وبقية  المانيا  تتحمل  أن  على  نص  الذي 
المتضررة  الدول  تعويض  مسؤولية  حلفائها 
من الحرب بما في ذلك من تكلفة نزع األلغام، 
في  والرغبة  النوايا  حسن  إثبات  سبيل  وفي 
المانيا  افتتحت  ليبيا،  مع  عالقتها  توطيد 
صفحة جديدة من العالقات الدبلوماسية منذ 
وافتتحت  ليبيا،  استقالل  عقب   1955 العام 
بون عام  الليبية في مدينة  للدولة  أول سفارة 
والتعاون  لالستثمار  اتفاقيات  ووقعت   1960

العام. نفس  في  االقتصادي 
كان ذلك مؤشراً للتطلع نحو مستقبل أفضل 
مجاالت  في  المشاريع  من  عدد  بتنفيذ  توّج 
استثمار  مشاريع  إلى  إضافة  والطرق  الطاقة 
في  ليبيا  بها  خصت  الدراسة  قيد  أخرى 
مجاالت الطب والصناعة والتعليم واالقتصاد.
ظل  في  البلدين،  بين  العالقة  أن  غير 
السياسة الدولية للنظام السابق، شهدت حالة 
من التوتر تحولت إلى أزمة دبلوماسية خانقة، 
والخطط االقتصادية  التطلعات  نسفت جميع 
بالنسبة أللمانيا  ليبيا،  واالستثمارية، وصنفت 
أثر  ما  لإلرهاب،  المصدرة  الدول  خانة  في 
سلباً على أوضاع الجاليات الليبية لما طالهم 
من انتهاكات خطيرة تمس حقوقهم اإلنسانية.
التي  االحداث  اهم  التقرير  هذا  ويتقصى 
ألقت بظاللها على جسر العالقة الدبلوماسية 
واالقتصادية  السياسية  واآلثار  البلدين  بين 

ذلك. عن  الناجمة 
ونقاًل عن السيد فتحي الفاضلي في كتابه 
الجريمة  »كانت  الوطن:  صدر  على  اوسمة 
بحق  السابق  النظام  ارتكبها  التي  االولى 
يشغل  كان  الذي  المهدوي  عمران  السيد 
الليبية  بالسفارة  الثاني  السكرتير  منصب 
بألمانيا التي استقال منها بعام 1978 ليعيش 
القمع  عن  بعيداً  الوحيد  وابنه  زوجته  مع 
احد  النظام  اُرسل   1980 وبأواخر  واالرهاب 
مشاة  نفق  في  بون  بمدينة  ليترصده  اعوانه 
فاشهر  الفرصة  سنحت  حتى  االرض  تحت 
عليه مسدسه واطلق عليه 4 رصاصات كانت 
كفيلة بازهاق روحه، وتم القبض على الجاني 
بتاريخ 22 ديسمبر 1980 وحكم عليه بالسجن 

الموبد«.
للتقرير  طبقاَ  الثانية  الحادثة  وقعت 
محمد  المحامي  من  المعد  الحقوقي 
ابوحميدة بتاريخ -13 14 نوفمبر 1980 عندما 
ألمانيا  فرع  الجماهيرية/  طلبة  اتحاد  وجه 
االلمانية  بالساحة  الليبيين  للطالب  دعوته 
بشارع  الواقع  الشعب«  »ببيت  اجتماع  لحضور 
بون  بمدينة  دسبرخ  بادجو  منطقة  بالدريوش 

وكان من ضمن المدعوين الطالبان: 
الهادي الغرياني 

 احمد شالدي
مكيدة  حقيقتها  في  الدعوة  هذه  وكانت   
طبقاً  والتعذيب  االحتجاز  بفخ  بهما  لاليقاع 
والذي  الحقوقي  التقرير  كاتب  به  ادلى  لما 

إلفادة  وفقاً  الواقعة  هذه  مجريات  فيه  نقل 
كالتالي: دوناها  التي  الطالبين 

االستدراج والخديعة

بعد  ندري  نكن  لم  بون  إلى  وصلنا  »عندما 
الذي  هذا  الشعب«  »بيت  يقع  مكان  اي  في 
هاتفيا  فاتصلنا  اللقاء،  فيه  يتم  سوف 
بالسفارة وسالنا عن العنوان فقيل لنا إنه في 
منطقة »بادجو دسبرخ« في شارع »بالدريوش« 
فانطلقنا الى هناك. كان الطقس بارداً، وكانت 
نصعد  كنا  عندما  بالغيوم  ملّبدة  السماء 
الجبل الذي يقع فوقه البيت المذكور. كان بيتاً 
منعزالً يقع وسط غابة كثيفة االشجار، والمار 
المحاطة  النوافذ  إال  منه  يرى  ال  الشارع  من 

حديدية. بقضبان 

على  الثالثين  يصل  الحاضرين  عدد  كان 
تقريباً  أشخاص  عشرة  منهم  ـ  تقدير  اكثر 
من موظفي السفارة ـ متواجدين ُفرادى او في 
مجموعات صغيرة يتحدثون، وكنا نحن اخر من 
دخل البيت. سلمنا على كل الموجودين تقريباً 
وجلس كل مّنا إلى مجموعة من المجموعات. 
بعد ما يقارب نصف ساعة جلس بالقرب منا 
احد الحاضرين، وتناول حديثه بعض االنظمة 
العربية موجهاً إليها الشتائم واالنتقادات. كان 
ينتظر منا المشاركة في النقاش على ما يبدو 
أمله قد خاب فقد ظللنا صامتين. في  ولكن 
هذه األثناء اتى احد الحاضرين ودعا جليسنا 
السيد )م ا( ونفراً من االخرين ودخلوا جميعاً 
الى غرفة جانبية على يسار ردهة البيت. كان 
تثير  حركاتهم  وكانت  أشخاص،  ستة  عددهم 
ما  شيئاً  بان  االعتقاد  إلى  دعانا  مما  الريبة 
تشاور  وبعد  بالخروج،  وهممنا  بالتاكيد  يُدّبر 
رجعنا عن راينا فلقد كان خروجنا قبل افتتاح 
وقد  لها  حاجة  ال  شبهات  باثارة  حريا  اللقاء 
تُفهم خطا. بعد ذلك مباشرة ُشرع في تنظيم 
اللقاء.  الفتتاح  الجلوس  غرفة  في  الكراسي 
عندما اخذ الحاضرون مقاعدهم جلسنا نحن 
قيل  اللقاء.  وافتتح  الغرفة  اركان  احدى  في 
للحاضرين أن الهدف من االجتماع هو اقتراح 
في  العام  الطالبي  للموتمر  أعمال  جدول 
الحاضرين.  مقترحات  بتسجيل  وبُدي  الداخل 
دخلها  التي  الغرفة  باب  ُفتح  األثناء  هذه  في 
األشخاص الستة بصحبة )م أ( وتوزعوا داخل 
غرفة االجتماعات وجلس )م ا( بجانبنا تماماً. 
يخاطب  وبدأ  وقف  حتى  لحظات  تمِض  لم 

الحضور.
استهل حديثه بقوله: »فيه امر خطير يتعلق 
وبدا  اعدائها«.  وتصفية  واستمراريتها  بالثورة 
يزبد ويرعد قائال: »إن النقاط التي تقترحونها 
كلها تافهة. إن بينكم االن جواسيس السرائيل 
وامريكا ياتون هنا لينقلوا اخباركم إلى أعدائكم. 
إن اهم نقطة ينبغي عليكم ان تناقشوها هي 
وتصفيتهم  الشعب  اعداء  من  تنقية صفوفكم 
اُسس  انما  هذا  الطلبة  اتحاد  إن  الفور.  على 

بالدم والبد من االبقاء عليه وتطهيره بالدم«.
كان واضحاً من الكالم الذي يقوله )م ا( ومن 
ان  بذلك  يريد  بانه  يلقيها  كان  التي  الطريقة 

يريد  ممن  بعضهم  ويعزل  الحاضرين  يُرهب 
فرغ  ان  وبعد  االخرين.  موازرة  دون  يوذيهم  ان 
ما  »انتما  مخاطباً:  إلينا  توجه  خطبته  من 
السرائيل  عميالن  انكما  هنا؟  الى  بكما  جاء 
وامريكا وعدوّان للشعب الليبي وينبغي عليكما 
اتصاالتكما  كل  عن  اللثام  تزيحا  ان  االن 
االثناء  للثورة«. في هذه  المعادية  ونشاطاتكما 
جيء باالضواء الكاشفة فوجهت نحونا وكذلك 
الثقافي  الملحق  وانبرى  للتصوير  فيديو  بالة 
بالسفارة )كان مذيع نشرة بالتلفزيون في عهد 
المملكة( فجاء بكرسي وضعه امامنا، ثم وضع 
عليه الة تسجيل صوتي وكان مطلوب منا ان 
الجميع  امام  المطلوبة  باالعترافات  ندلي 
طريقة  على  والصورة  بالصوت  تُسجل  بحيث 

المعروفة. الثورية  المحاكم 
االنظار  واتجهت  الغرفة  على  الوجوم  خّيم 
بإننا  لنقول  نتكلم  ان  علينا  وكان  الينا  كلها 
اعداء  نحن  ياللهول  الليبي!  الشعب  اعداء 
كانت  مقياس؟!  وباي  كيف؟!  الليبي؟  للشعب 
لحظات ... ولكنها كانت كافية لتوارد عشرات 
الخواطر على الذهن. فاجاب احدنا تلو االخر 
وليس  باتاً  االتهامات رفضا  نرفض هذه  باننا 

بها. ندلي  ان  يمكن  اعترافات  اي  لدينا 
لم تنجح هذه المسرحية التي كان )م ا( ومن 
من  عدد  علينا  فاقبل  إخراجها،  يريدون  معه 
مساعديه واقتادونا إلى غرف جانبية تفصلها 
عن غرفة االجتماعات ردهة البيت واشاروا إلى 
مدير االجتماع باالستمرار في إدارة اللقاء على 
أن يتصرفوا هم معنا التصرف المناسب، وتم 

قفل باب البيت من الداخل.
راينا  »متى  هو:  الينا  يوجهه  سوال  اول  كان 
كل  في  الجواب  »وكان  مرة؟  اخر  الشمس 
رده:  وكان  باالمس.  مرة  اخر  رايناها  باننا  مرة 
حياتكما،  في  مرة  اخر  المرة  تلك  ان  »اعلموا 
الجسدية  التصفية  قايمة  على  كما  فاسماو 
كانت  مهما  احياًء  هنا  من  تخرجا  لن  وسوف 

الظروف« 
بدي بالتحقيق معنا في غرفتين متجاورتين 
االسيلة  علينا  تنهال  بدات  ثم  تفتيشنا  فتم 
متعلقا  االسئلة  ُجل  كان  متواصل.  بشكل 
باسماء اشخاص يعتقدون انهم في المعارضة 
وكان علينا ان نتحدث عن مدى معرفتنا بهم، 
نُسأل  وكنا  وتحركاتهم.  تواجدهم  اماكن  عن 
أننا  يعتقدون  كانوا  الذي  ودورنا  تحركاتنا  عن 
ان كثيرا من  المعارض. غير  العمل  نوديه في 
االسئلة كان يدور حول امور صغيرة اخرى عن 

ذلك. شابه  وما  الخاصة  حياتنا 
بدات  التحقيق  من  ساعة  تقريبا  بعد 
الحنق  عالمات  المحققين  وجوه  على  تظهر 
منا  سمعوها  التي  األجوبة  ان  ذلك  والغضب، 
لدينا  بان  يتوهمون  كانوا  فقد  لهم.  ترق  لم 

لهم. بالنسبة  اهمية  اكثر  معلومات 
جاوا بادوات التعذيب من مكان ما في البيت 
وشرعوا  كهربايية  واسالك  وعصّي  حبال  من 
دونما  المختلفة  بالوانه  ذلك  ممارسة  في 
صار  وحوش.  إلى  وتحولوا  رحمة  او  شفقة 
عدد الذين تولوا التعذيب ما ال يقل عن عشرة 

اشخاص.
كانت اول صورة من صور التعذيب تتمثل في 
على  الكهربايية  واألسالك  بالعصي  الضرب 
سائر  وعلى  »الفلقة«  بطريقة  واالرجل  االيدي 
تجعلنا  عنيفة  وبصورة  توقف  دون  الجسم 
مع  يتكرر  الضرب  كان  الجنون.  إلى  اقرب 
فواصل زمنية قصيرة. ويكممون افواهنا أثناء 
يسمع  ان  خشية  باحكام  ويسدونها  الضرب 

صراخنا. صوات  بالخارج  الحاضرين  بقية 
الراس  التعذيب ايضا مسك  وكان من ُصور 
من  تقريبها  ثم  مشتعلة  بسيجارة  والمجيء 
تم  بها  العين  فقا  بُغية  تدريجيا  العين  حدقة 
المجيء  كذلك  باجسامنا.  السيجارة  إطفاء 
نعِط  لم  إن  الوجه  بحرق  والتهديد  بالكبريت 

سماعها. يريدون  التي  المعلومات 
بشكل  يجري  والتعذيب  التحقيق  كان  لقد 
االحد  وليلة  السبت  يوم  مساء  طيلة  متواصل 
لنا ولو  يتركوا  ان  يوم االحد دون  وحتى مساء 
دقيقة واحدة للراحة. لم يُقدم لنا اكل او ُشرب. 
وكان اكثر االمور إيذاء التهديد المتكرر بالذبح 
نعتقد  جعلنا  الذي  االمر  بالسكين  الفوري 
ذلك  من  احياء  نخرج  لن  سوف  باننا  فعال 
والتلفظ  والشتم  السب  عن  ناهيك  المكان 
باقبح الكلمات وعبارات الطغيان والُكفر وسب 

االلهية. الذات 
استمر االمر على هذه الشاكلة حتى مساء 
بشراب  فجاة  لنا  اُتي  حيث  الثاني  اليوم 
في  ونقلنا  تخديرنا  نهائياً  تقرر  بانه  واُخبرنا 
ُطلب  باوراق  إلينا  وقدموا  ليبيا،  إلى  صناديق 
زوجاتنا  بارسال  موافقتنا  عليها  نكتب  ان  منا 
اوراق  ثم  التالي،  اليوم  ليبيا في  إلى  واطفالنا 
نحكم  باننا  عليها  نكتب  أن  منا  ُطلب  اخرى 
بقيت  اذا  الموت  بالتعذيب حتى  انفسنا  على 
معلومات لم نذكرها لهم ثم نوقع ُحكمنا على 
رجل  علينا  اُدخل  فترة  بعد  بانفسنا.  انفسنا 
قيل لنا بانه الطبيب الذي سوف يكشف علينا 
لمدة  التخدير  تتحمل  صحتنا  ان  من  للتاكد 
عشر ساعات متوالية، ففحصنا ثم قال: »كل 

للتخدير«. جاهزان  وهما  يرام  ما  على  شيء 
خوفاً  يرتعد  السفير  نائب  دخل  فجاة 
واخبرهم بان االمر انتهى وقد تم اكتشافه من 
قبل  من  تطويقه  تم  قد  البيت  وان  الُشرطة 
فرقة امنية للتدخل السريع وانه ال يوجد حل 
إال اخالء سبيلنا، وان العالم »برة مقلوب« على 
حانريح   « سراحهم  نطلق  لم  ولو  تعبيره،  حد 

داهية«. في  كلنا 
فيها  نثبت  الفرصة  لنا  تُعطى  ان  اقترح 
نوقع  ان  منا  وطلب  بالمعارضة  عالقتنا  عدم 
عالقاتنا  جميع  بقطع  فيها  نتعهد  ورقة  على 
بالمعارضة إن وجدت. اثر ذلك امكن الموافقة 
نتعهد  ان  وعلى  المذكورة  بالشروط  بخروجنا 
منتظمة.  أوقات  في  السفارة  على  بالتردد 
ونعتقد بأن مصالح النظام حالت دون تصعيد 
االمر مع االلمان بقتلنا او نقلنا الى ليبيا في 

صناديق.
انقذنا  الذي  اهلل  حمدنا  خرجنا  عندما 
بعد  عائدين  ونحن  كنا  السوء،  عصابة  من 
كانت  اإلنهاك.  غاية  في  سراحنا  اطلق  ان 
أشد  تولمنا  أصابتنا  التي  والرضوض  الجروح 
االلم وكنا ال نقوي على المشي من شدة االم 
القدمين، خاصة وان احدنا وهو احمد شالدي 
قد أصيب بكسور في القدم وأصابع القدمين.
شاردين  كنا  عائلتينا  إلى  طريقنا  في 
وعند  لنا  حصل  ما  نُصدق  نكاد  ال  الذهن 
وتم  المستشفى  الى  مباشرة  ذهبنا  وصولنا 
فحصنا وتم إعداد تقرير عن الحالة التي كنا 
وأخبرناهم  الُشرطة  الى  ذهبنا  بعدها  عليها 

حصل«. بما  بالتفصيل 

لعبة االبتزاز وخطف الرهائن

بعد هذه الواقعة وطبقاً لذات التقرير الذي 
)م  بتورط  االلمانية  السلطات  بعلم  فيه  افاد 
لهم  سهلت  ولكنها  الجريمة  في  وشريكه  ا( 
من  االفالت  من  مباشر  غير  بشكل  الفرصة 
عدم  بامل  بسالم  ليبيا  الى  وعودتهم  العقاب 
ليتم  عادا  قد  ولكنهما  جديد  من  رجوعهما 
القبض عليهما مباشرة بتاريخ 25 مارس 1983 
تقييد  جرائم  عن  لمحاكمتهم  للقضاء  ويُحاال 

 1983 ابريل   20 بتاريخ  والتعذيب  الحرية 

وعوضاً عن حل هذه القضية بالطرق الودية 
اللجان  عصابة  توجهت  الضحايا  وتعويض 
شركة  مقر  الى  طرابلس  بمدينة  الثورية 

وهم:  عمال   8 واختطفت  المانية 
رونو هايني  

كالوس ارنست 
 هانز هوفنر  

جيرد تسافيك 
فرنر استريت-
 فرانز النجت 

 بينور ايش.

عالقتها  السلطات  نفت  البداية  وفي 
ثورية  لجماعات  بانتمائهم  وادعت  بالخاطفين 
ضغوطات  وبعد  سلطان،  عليهم  لها  ليست 
باستالمها  السلطات  اعترفت  مكثفة  دولية 
بالتجسس  متهمون  وانهم  للمخطوفين، 

االمريكية. المخابرات  لصالح 
مقابل  وشريكه(  ا  )م  عن  االفراج  واشترطت 
الشرط  تنفيذ هذا  فتم  الرهائن  اطالق سراح 
يوم 15 مايو 1983، وباليوم التالي قررت محكمة 
»بون« ايقاف محاكمة )م ا( و)ع ي( لخروجهما 
من دائرة سلطاتها ونورد هنا بعضاً من اسباب 

هذا القرار المتكون من )36( صفحة 

وهو كالتالي: 
محكمة بون 

 قرار في الموضوع الجنائي ضد:
-1 )م ا( ، 15 مايو 1983 في سجن التحقيق/ 

التسفير.  
 1983 15 مايو  يوم  إلى   ، الطالب )ع ي(   2-

التسفير التحقيق/  سجن  في 
الحرية  على  الجماعي  السطو  بتهمة 
االخرين  وإصابة  الخطير  باالعتداء  المرتبطة 
لدى  ثبت  حالتين،  في  االرادة  وسلب  جسدياً 
التحري  من  جزء  نتيجة  على  بناء  المحكمة 
تُشير  القرائن  فان  إجراؤها  تم  التي  والدالئل 
اليقين.  ُحكم  في  اليهما  الموجهة  التُهم  بان 
بان  تؤكد  القرائن  فان  أيضا  ذلك  على  وبناء 
الشعب«  »بيت  والمسمى  الليبي  السفير  مقر 
وبعلم  الدبلوماسية  بالحصانة  يتمتع  والذي 

الجريمة. موقع  كان  عليه  المسوولين  من 
بحجز  وذلك  االبتزاز  محاولة  نجحت  لقد 
الجميع  سعادة  من  الرغم  وعلى  الرهائن، 
نشعر  أننا  إال  لحريتهم،  الرهائن  باستعادة 
دولة  ان  نرى  ونحن  العميق  واأللم  بالمرارة 

8ملف العدد

إعداد: علي ثبوت زبيدة

المسكوت عنه في العالقات الليبية األلمانية
                            تقرير حول انتهاكات حقوقية ضد مواطنين ليبيين في المانيا
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القانون التي من واجبها حماية ورعاية جميع 
ومن  يمكن  سيادتها  دائرة  ضمن  يعيش  من 
لدولة  االساسية  المبادي  كل  كسر  خالل 

ابتزازها. يتم  السلطات،  وفصل  القانون 
لفيينا  ا(  )م  انتقل  االفراج  عملية  وعقب 
بصفته  المانيا  من  القريبة  النمسا  عاصمة 
وذلك  هناك،  العقيد  بسفارة  صحياً  ملحقاً 

.1983 العام  باواخر 
أصدرت   1984 العام  من  يونيو  وبشهر 
ليبيين  بحق  االعدام  حكم  الشعب  محكمة 

وهم: بالمانيا  يقيمون 
 »احمد شالدي

  الهادي الغرياني
 سليمان عبد اهلل 

 وجدي االمير 
الدينالي   جبريل 

محمد بن احميدة 
 فتحي زيدان 

 عصام الحصائري«.
السلطات  منعت   18 باليوم  الشهر  وبذات 
البالد،  مغادرة  من  المان  مواطنين   5 الليبية 
رسمي  بطلب  تقدمت  يوليو   5 وبتاريخ 
للحكومة االلمانية لتسليم المواطنين الليبيين 

باالعدام. المحكومين 

ولم  بالفشل  والمساومة  الخديعة  باءت هذه 
يرضخ االلمان لهذا االبتزاز، كما حدث سابقاً 
وسارت االمور بحذر وترقب حتى 6 من ابريل 

الثالثة. 1985 عندما وقعت الجريمة 
جريمة قتل جبريل الدينالي

بصالة  الجامع  من  المصلين  خروج  بعد 
المناضل  بينهم االديب  الذين كان من  العصر 
من  الرصاص  عليه  اطلق  الدينالي،  جبريل 
اصيب  كما  بدمائه،  مضرجاً  وسقط  الخلف 
االلمان؛  المارة  من  شخصان  الحادثة  بهذه 
الجريمة  وتفاصيل  الشهيد  سيرة  ولمعرفة 

: عمه  بابن  التقينا 

السيد علي الدينالي
متواجداً  كان  الذي  بنغازي  بمدينة  المقيم   
بأن:  فافاد  الجريمة  ارتكاب  ساعة  بالمانيا 
من  الدينالي  الرزاق  عبد  جبريل  »الشهيد 
من  القريبة  برسس  بقرية   1954 عام  مواليد 
التي  الجوازات  بمصلحة  يعمل  وكان  بنغازي 
ساعد فيها الكثير من المحرومين من جوازات 
سفر فاصدر لهم جوازات حتى علم بها النظام 
المانيا  الى  سافر  ان  الى  به  يتربص  وصار 
واستقر بمدينة بون التي اعلن فيها معارضته 
للنظام القمعي ويقوم بزيارة تجمعات الليبيين 
ويوزع عليهم المطبوعات والمناشير الفاضحة 
الثورة  على  والمحرضة  النظام  لجرائم 
االعالم  بوسائل  عالقته  وطد  وكذلك  عليه، 
ممارسات  لكشف  الحقوقية  والمنظمات 
وطنه  ابناء  بحق  واالجرامية  االرهابية  النظام 
وكان شاعراً بليغاً مرهف الحس ومن قصائده 

فيها:  يقول  التي  »بشاير« 
بشاير خالصك يا بالدي هلّت

 وغمة الظلمة ان شاء اهلل اجلّت
يا بالدي الحت..

وغمة الظلمة ان شاء اهلل ازاّحت
قرر شبابك والقلوب ارتـاحـت 

عزم الجهاد وع الصالح اندلت
يا بالدي ضده..

ـم الردة ثوري بال تظـنين حكـ
يسدك صغا شعبك خالص تكده

 و كانت عصارى الغازي دلت
يا بالدي سدك..

الخـاين طـغا به كتـابه ودك
لمي رجالك واسحقي من هدك 

ـرة غيـر قولة ولت راهي كبيـ
يا بالدي سيري.. 

دربه ضنا االجواد ليش تحيري
دورة احواس ان شاء اهلل تديري 

وتشيلي غمامة على القلوب تولت
يا بالدي الحت ..

عمت ارجالك وفي ربوعك فاحت
وراية الظلم ان راد ربي طاحت 

ـاء اهلل تعـلت ورايـة العـدل ان شـ

بالساحة  معروفاً  الشهيد  كان  وقد 
النظام  من بطش  كثيراً  تحذيره  وتم  االلمانية 
لقتله  وتخطيطهم  وسعيهم  عليه  وتجسسهم 
حياتي،  تهمني  »ال  الدائمة:  مقولته  فكانت 
فقد وهبتها هلل« وهذا ما حدث وذلك بارسال 
النظام لشخص بجواز سفر مزور باسم فتحي 
خرج  ان  الى  الشهيد  يترقب  وظل  الترهوني 
من صالة العصر فاتاه من الخلف ونادى عليه 
لاللتفات  راسه  يحني  وهو  جبريل«  »جبريل.. 
الرصاص. من  بوابل  وامطره  مسدسه  اخرج 

على  للقبض  االمن  سلطات  هبت  عندما 
اذ  ميتاً  للمستشفى  الشهيد  نقل  وتم  الجاني 

. الجريمة  فور  الحياة  روحه  فارقت 
 ودفن بمقبرة »كولن« المخصص جزء منها 
الماني  دكتور  قدوم  وبعد   ، المسلمين  لدفن 
كل  اعطيته   2004 بالعام  بنغازى  لمدينة 
المعلومات عن الواقعة واسم الشهيد فتقصى 
عودتي  وبعد  قبره  بمكان  علم  حتى  عنه 
على  الفاتحة  وقراءة  بزيارته  قمت  اللمانيا 

روحه«.

السيد  يقول  كما  االتهام  اصابع  وتشير 
وفريق  بالنمسا  المقيم  ا(  )م  نحو  الدينالي 
او  بضلوعهم  بالمانيا  الليبية  السفارة 
وتحريضاً  مساعدة  الجريمة  بهذه  اشتراكهم 

واتفاقاً.
االلمانية  االتهام  سلطات  اكدت  وقد  هذا 
الجريمة  بوقوع  التحقيقات  نتائج  على  وبناًء 
سبق  ظرفي  وقيام  بحتة،  سياسية  لدوافع 
يقف  النظام  راس  وان  والترصد،  اإلصرار 
والمكتب  بالسفارة  المسوولين  وان  وراءها 
الصحي متورطون شخصياً في هذه الجريمة 
تهديداً وتخطيطاً واعداداً وتنفيذاً، وذلك اثناء 
وليبيا. والنمسا  المانيا  بين  االخير  تنقالت 
كذلك قد احدثت هذه الواقعة ضجة اعالمية 
المئات  فخرج  بالمانيا  العام  الراي  واستنكار 
السفارة  امام  مظاهرة  في  الشعب  ابناء  من 
للشهيد  تذكاري  نصب  واقيم  هناك  الليبية 
االلمانية  الحكومة  وقامت  استشهاده،  بمكان 
من   9 وفي  طرابلس،  من  سفيرها  باستدعاء 
بطرد  االلمانية  الخارجية  قامت   1985 يوليو 

بون. في  الليبيين  الدبلوماسيين  من  عدد 

حادثة األخوين موتز

المواطنان  بلّغ  حتى  متوترة  العالقات  ظلت 
عن  موتز«  وكريستيان  »فيلفريد  االلمانيان 
للقيام  القذافي  نظام  قبل  من  تجنيدهما 
مجلة  تولت  وقد  المانيا  في  قتل  بجرائم 
الواقعة  هذه  تفاصيل  نشر  »ديراشبيجل« 
)العقيد  عنوان  تحت   )1986  /25( بالعدد 
الليبي.. يجند مرتزقة في المانيا( وقد اعتمد 
موتز  األخوين  اعترافات  على  المجلة  تقرير 
التحقيق  بمحضر جمع االستدالالت ومحضر 

البوليس  هيئة  رجال  تصريحات  وكذلك 
بان  فيه  جاء  والذي  ا(  ك.  )ب.  االتحادي 
من  المرتزقة  يجندون  المانيا  في  الليبيين 
ذلك  في  تساعدهم  المعارضين  قتل  اجل 
وهناك  متكررة،  لطريقة  وفقاً  نازية  جهات 

السابق. في  مشابهة  حاالت 
عن  نقاًل  الواقعة  هذه  مجريات  وتتلخص 
تقرير المحلية في دعوة األخوين موتز بتاريخ 
1985 إلى فندق بمدينة بون لتناول  10 مارس 
»فيينا  إلى  اُرسلوا  ثم  السفير،  مع  العشاء 
في  وأنزلهم  استقبالهم  في  ا(  )م  وكان   ،  «

طائرة  إلى  اصطحبهم  ثم  ومن  »مافي«  فندق 
طرابلس  الى  المتجهة  النمساوية  الخطوط 
كل  في  وياتيهم  ليبيا،  قصر  بفندق  فاقاموا 
صباح على تمام الساعة )9:00( سائق ليتجه 
سور  خلف  الواقع  التدريب  مكان  إلى  بهم 
بارتفاع 3 امتار على مقربة من المطار وجرى 
بريتا،  كالشنكوف،   « اسلحة  على  تدريبهم 
رومانية،  رُمانات  برامنينج،  ان،  إف  رشاش 
 3 المستغرقة  الدورة  انتهاء  وبعد  متفجرات« 
اسابيع استقبلهم )م. ا( في طرابلس وفاتحهم 
بقوله : »هل أنتم على استعداد لتصفية اعداء 
ستحصلون  العملية  لتنفيذ  الليبي؟  الشعب 
على المال وجوازات سفر مزورة«، وكذلك قال 
من  ستاتيهم  المفصلة  المعلومات  بان  لهم 
االخوان  تظاهر  هنا  ببون؛  الشعبي  المكتب 
رجوعهما  وعند  االغتياالت  لتنفيذ  بالموافقة 
النمساوية  المخابرات  الى  فوراً  ذهبا  لفيينا 
بتسفيرهم  فقامت  حدث  ما  كل  عن  للتبليغ 
االتحادي  البوليس  لهيية  وسلمتهم  اللمانيا 
اشخاص   8 لوجود  زارالند  في  وضعهم  الذي 
من طرابلس لتصفية حسابات بالمانيا بعدها 
باالدعاء  نيابة  ووكيل  التحقيق  قاضي  سافر 

معهم. للتحقيق  العام 

تفجير ملهى برلين

وبعد كل هذه االحداث وقعت الحادثة االسوا 
في تاريخ المانيا بعد الحرب العالمية الثانية 

المتمثلة في تفجير ملهى ليلي في برلين.
انفجرت  اذ   1986 ابريل   5 في  ذلك  وقع 
قنبلة موضوعة تحت طاولة في ملهى »البيل« 
عليه  يتردد  برلين  مدينة  من  الغربي  بالجزء 
فيه  وقتل  المارينز،  قوات  من  أمريكان  جنود 
إثنان  بجروح،   230 فيه  وأصيب  اشخاص   3
غونيس  وجليمس  ت  كينيث  هما  القتلى  من 
79 جريح  وكذلك  االمريكي  بالجيش  الرقيبان 
هاناي،  نرمين  اسمها  تركية  وامراة  امريكي 

ووجهت كل من برلين وواشنطن اصابع االتهام 
نحو ليبيا بمسووليتها عن التفجير وذلك إثر 

اشخاص مجموعة  على  القبض 

دبلوماسي   : االشخاص  هؤالء  بين  ومن   
ليبي وزوجته وكذلك شخص فلسطيني يعمل 

بالسفارة الليبية هناك فحكم عليهم بالسجن 
12 سنة. الى   14 من 

أن  المنتظر  من  كان  الذي  الوقت  وفي 
ليبيا  إلى  مجزية  تعويضات  ألمانيا  تدفع 
األلغام،  وكوارث  الثانية  العالمية  الحرب  لقاء 
إلى  دوالر  مليون   35 بدفع  تعهدت  ليبيا  فإن 
برلين. ملهى  تفجير  حادثة  من  المتضررين 
الواليات  شنت  الجريمة  لهذه  وانتقاماً 

ليبيا  على  جوية  غارة  المتحدة 

بعملية  سميت   1986 أبريل   15 بتاريخ 
وبنغازي  طرابلس  مدينتي  شملت  الدورادو 
من  العديد  ضحيتها  راح  طائرة   66 بعدد 

والعسكريين. المدنيين 

تم   1989 بالعام  برلين  سور  انهيار  وبعد 
الشرقية  المانيا  من  سرية  وثائق  اكتشاف 
تضيف  التفجير  وبعد  قبل  وليبيا  الشيوعية 
بهذا  الليبي  النظام  تورط  حول  للشكوك  وزناً 

لتفجير. ا
سعت  الدموية  المجريات  هذه  كل  بعد 
الدماء  ماضي  لغسل  الليبية  السلطات 
ببراميل النفط ووجهت الدعوة إلى المستشار 

الخيمة لزيارة  شرويدر  االلماني 

بالصحراء  النفط  لحقول  زيارته  وبعد   
الليبية عاد الى بالده بما يفوق امانيه وعوضاً 
الليبيين فرص  لمنح  الليبي  النظام  عن طلب 
واالقتصاد  الصناعة  من  االستفادة  او  التعليم 
في  يتمثل  يتيم  بطلب  تقدموا  فقد  االلماني 
بالسجن  المحكوم  الدينالي  قاتل  عن  االفراج 

الموبد!
خاتمة

األلمانية  الليبية  العالقات  سارت  هكذا 
طويلة  عقود  مدى  على  الشائك  دربها  في 
تبعاتها  ليحصد  والمختنقات،  باألزمات  مثقلة 
بأن  عليها  حكم  واعدة  ودولة  أبرياء  مواطنون 
الشعب  ومازال  اإلرهاب،  قائمة  ضمن  تصنف 
الضحايا  وأهالى  األزمات،  تلك  من  المتضرر 
بانتظار كشف الحقائق ومالبساتها من خالل  
المسؤولين  وتحديد  االنتقالية  العدالة  قانون 
عنها أمام الساحتين الوطنية والدولية لتسقط 
عن ليبيا عباءة االرهاب  وتعود لحضن السالم.

9ملف العدد
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التعاقد  تم  التي  المشاريع  أهم  ماهي 
استكمالها  تم  التي  واألخرى  عليها 

بوزارة العدل خالل العام المنصرم ؟
عليها  الموافقة  تمت  التي  التعاقدات  أهم 
المرحلة  تطلبها  التي  االحتياجات  حسب 
الجزئية  براك  نيابة  مبنى  صيانة   , الراهنة 
الجزئية،  أوباري  ونيابة  ومحكمة  بالشاطئ 
التجهيز  والنيابات سبها مع  المحاكم  ومجمع 
محكمة  صيانة  على  التعاقد  وكذلك  الكامل, 
تم  فيما  بنغازي،  بفرع  بنغازي  استئناف 
التعاقد على صيانة مجمع المحاكم والنيابات 
والبيت الوظيفي ونادى القضاة بفرع مصراته، 
المحاكم  مجمع  مبنى  صيانة  إلى  إضافة 
وصيانة  بسرت،  الوظيفي  والبيت  والنيابات 
غريان  فرع  بينما  الجزئية  جواد  بن  محكمة 
يفرن  ونيابة  التعاقد على صيانة محكمة  نال 

والقلعة الجزئية بباطن الجبل . 
التي تم استكمالها فنذكر منها مشروع  أما 
اإلصالح  بمؤسسة  وعيادة  مطبخ  تنفيذ 
اإلصالح  مؤسسة  ومشروع  مليتة،  والتأهيل 
والتأهيل النساء الجديدة, إضافة إلى مشروع 
مبنى المحاماة العامة وإدارة القضايا ببنغازي, 
ومشروع مبنى المحامي العام بالبيضاء ومبنى 
تم  بينما  اجدابيا،  والنيابات  المحاكم  مجمع 
وزارة  بفرع  المتوقفة  المشاريع  كل  استكمال 
العدل سبها , فيما المنطقة الوسطى ال يزال 
الغيران الجزئية  مشروع مبنى محكمة ونيابة 
مصراتة  العدل  وزارة  فرع  مبنى  ومشروع 
جاري على قدم وساق، وفي مراحله األخيرة؛ 
تينيناي  ونيابة  محكمة  استكمال  إلى  أضافة 

ومبنى محكمة ونيابة بني وليد .
المشاريع  على  التعاقد  يتم  كيف 
هي  وما  واإلنشاءات,  بالصيانة  الخاصة 

معايير وضوابط الموافقة ؟
اإلدارية  العقود  الئحة  وفق  تتم  التعاقدات 
بالقرار  وتعديالتها   2007 للعام   )563( رقم 
طرق  توضح  التي   2007 للعام   )926( رقم 
العامة  األشغال  عقود  تنفيذ  في  التعاقد 
وأعمال المقاوالت والتجهيزات, أما ما يخص 
الشركات  تتسم  أن  البد  الموافقة  المعايير 
لها  ومشهود  والمهنية  بالخبرة  المقدمة 
التي  اإلنشائية  بالمشاريع  الطيبة  بالسمعة 
قامت بها, إضافة الى امتالكها مقومات مادية 

وبشرية وتقنية .
األعمال  احصائية  عن  حدثنا 
بالقطاع  التنموية  للخطة  المنجزة 

للعام 2019 والمرحل منها لهذا العام ؟  

للمشاريع  األعمال  إنجاز  نسبة  وصلت 
إلى  منها  والمرحل  الماضي  للعام  المنجزة 
عليه  المتعاقد  من   80% حوالي   2020 سنة 
, حيث استطعنا بفضل اهلل تنفيذ عدد ) 20 
 ( وعدد  والتجهيز  بالصيانة  مشروع خاص   )
22 ( مشروع أخر جاري العمل فيها على قدم 
وساق هذا العام عشرة منها مشاريع أوشكت 
فيها  فالعمل جاري  األخرى  أما  اإلنتهاء  على 
على  مقبلون  أننا  العلم  مع   , االستكمال  نحو 
التنموية  بالخطة  الخاص  المقترح  دراسة 
أما   , العدل  بوزارة   2020 العام  لمشروعات 
نسبة  اإلنشاء  قيد  تزال  ما  التي  المشاريع 
اإلنجاز فيها تتراوح ما بين %50 إلي 75% 
بسبب جائحة كورونا وقرار الحظر في مطلع 
أعمال  على  مباشر  بشكل  وتأثيره  العام  هذا 
الشركات المنفذة من حيث شراء مستلزمات 
تطبيق  الي  إضافة  العمل   ولوازم  المشاريع 
اإلجراءات االحترازية لمكافحة وباء كورونا .

الكافي  العدد  اإلدارة  تملك  هل 
 , المشاريع  إلنجاز  المهندسين  من 

واإلمكانيات المادية بالخصوص ؟
السنوات  في  التنمية  ميزانية  إيقاف  نتيجة 

تنفيذ  في  أثرت   , عامة  بصفة  الماضية 
في  وسببت  بالوزارة  العامة  التنموية  الخطة 
العدل  بقطاع  المستهدفة  المشاريع  تراكم 
على  المشاريع  تراكم  عنه  نتج  الذي  األمر   ,
المهندسين  , وعلى  التحول من جهة  ميزانية 
المشرفين على إنجاز المشاريع في مواعيدها 

من جهة أخرى, بالتالي أصبح العدد غير كاٍف 
مقارنة بحجم عمل اإلدارة الحالي أو المتراكم 
من المشاريع السابقة التي أنجزنا جزًء منها 
معقولة  فهي  اإلمكانيات  عن  سؤالك  أما   ,
أنجاز  استطعنا  للوزارة  متاح  هو  ما  حسب 

المهام المناطة باإلدارة علي أكمل وجه .

تعاملت  كيف  كورونا  جائحة  ظل  في 
المشاريع  وتنفيذ  متابعة  في  اإلدارة 

التنموية العامة بقطاع العــدل ؟
بإتخاذ كافة  العدل  تعليمات وزير  بناء على 
وباء  إنتشار  من  للحد  اإلحترازية  التدابير 
 )  209  ( رقم  القرار  ألحكام  تنفيذاً  كورونا 
رقم   والقرار  الطوارئ,  حالة  إعالن  بشــأن 
)215 ( بشأن إعالن حظر التجول المتضمن 

بعض األجراءات لمجابهة جائحة كورونا 
للمشاريع  المنفذة  الشركات  مخاطبة  تم 
التابعة لوزارة العدل , بضرورة التقيد وتنفيذ 
لهم  التابعة  للعمالة  الصحية  الشروط  كافة 
بالمواقع بارتداء الكمامات والقفازات الطبية 
وعدم  لهم  الالزمة  التعقيم  مواد  وتوفير   ,
مواقع  داخل  باإلزدحام  التسبب  أو  التواجد 
الصحية  الرعاية  إدارة  مع  بالتنسيق  العمل, 

بوزارة العدل . 
األداء  مستوى  تحسين  معايير  هي  ما 

التي تعتمدها اإلدارة ؟ 
لإلدارة  المناطة  لألعمال  نظراً 
أقساماً  أستحداث  تتطلب  وأختصاصاتها 
للتطور  فضاًل  األداء  بمستوي  للرقي  جديدة 

مدير إدارة التخطيط بوزارة العدل...

80 % نسبة إجناز أعمال املشروعات للعــــام 2019 واملرحل منها للعام 2020 
حيث  العدل  لوزارة  التابعة  اإلدارات  أهم  إحدى  التخطيط  إدارة  تعتبر 
 )2( رقم  القرار  صدور  بعد  الجديد  التنظيمي  بالهيكل  استحداثها  تم 
بالهيكل  وأعتمادها  أنذاك  العام  العدل عن األمن  2005 بفصل قطاع  للعام 

العدل. بقطاع  الجديد  التنظيمي 
الوزارة  احتياجات  وتحديد  والدراسات  الخطط  بإعداد  اإلدارة  تختص   
الخاصة  المشروعات  واقتراح  العدلية،  للمرافق  وصيانة  انشاءات  من 
والجهات  بالقطاع  الخاصة  المشروعات  تنفيذ  متابعة  أيضًا   , بالقطاع 
عمل  بنشاط  الخاصة  البيانات  وجمع  اإلحصاءات  إعداد  مع  لها  التابعة 
 . اإلدارة  عمل  سير  عن  الدورية  التقارير  إعداد  إلى  باإلضافة   , اإلدارة 

أغلبهم مهندسون ذوو  38 موظف  العمومية باإلدارة حوالي  القوة  تبلغ  إذ 
حيث   , وإليكترونية  وكهربائية  وميكانيكية  وانشائية  معمارية  اختصاصات 
العامة  بالتنمية  الخاصة  المشاريع  من  العديد  تنفيذ  اإلدارة  إستطاعت 
والمتعثرة  المتوقفة  المشاريع  واستكمال  المنصرم  بالعام  العدل  بقطاع 
قمنا  أكثر  تفاصيل  ولمعرفة   , الماضية  السنوات  عليها  التعاقد  تم  التي 
بزيارة اإلدارة وألتقينا بالسيد يوسف فتحي يوسف مدير اإلدارة وأجرينا 

الحوار. هذا  معه 

نتيجة إيقاف ميزانيات التنمية في السنوات الماضية أثرت في تنفيذ الخطة التنموية العامة بالوزارة

إستطعنا تنفيذ عدد 20 مشروعًا خاص بالصيانة والتجهيز وعدد 22مشروع أخر في طور األستكمال 

المهندس - يوسف العمامي - مدير إدارة التخطيط بوزارة العدل● حاوره .. طارق ابراهيم الكيالني   ●  تصوير  .. ساسي حريب 
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تقدمنا بمقترح يتضمن أستحداث أقسام جديدة للرقي بمستوى األداء ومواكبة التطور التقني والفني 
بها  العاملة  االقسام  عمل  لطبيعة  المستمر 
قسم  إنشاء  ضرورة  المثال  سبيل  فعلى   ,
وأخر  للتخطيط  وقسم  العاجلة  للصيانات 
الموجودة  األقسام  إلى  إضافة  للمتابعة 
حسب  التخطيط  قسم  يعنى  حيث   , حالياً 
لسنة   )50( بالقرار  له  الموضوعة  الرؤية 
التنظيمي  الهيكل  باعتماد  الخاص   2012
جهازها  وتنظيم  العدل  وزارة  واختصاصات 
اإلداري , حيث ذكرت المادة رقم )8( بالقرار 
إدارة  تتولى  أن  للحصر  ال  الذكر  سبيل  على 
التخطيط إعداد الخطط والدراسات وتحديد 
احتياجات الوزارة، واقتراح مشروعات خاصة 
اإلدارة  مجال عمل  في  الوزارة  نشاط  بأوجه 
يثبت  وهذا  وتحليلها  وتبويبها  وتصنيفها 

أهمية إنشاء قسم التخطيط .
منه  الغرض  العاجلة  الصيانات  قسم  أما   
وجود عديد المقرات العدلية التي تحتاج إلى 
مع  التعاقد  تتطلب  ال  وطفيفة  عاجلة  صيانة 
الشركات لتنفيذها وتستطيع اإلدارة القيام بها 
وتوفير التكاليف الباهظة من ميزانية التنمية 
, فيما يأتي الغرض من إنشاء قسم المتابعة 
في  والتدقيق  المشروعات  وتنفيذ  لمتابعة 

األقسام  وهذه  واإلدارية  المالية  اإلجراءات 
ستكمل عمل اختصاصات اإلدارة .

األداء  تحسين  يخص  فيما  هذا 
القوة  أداء  تحسين  عن  ماذا   ، اإلداري 

البشرية داخل اإلدارة ؟ 

قمنا بمخاطبة رئيس اللجنة العليا للتدريب 
االحتياجات  تضمن   , بمقترح  بالوزارة  
الفني  بالجانب  يختص  ما  منها  التدريبية، 
على  الميداني  اإلشراف  دورات  في  تمثلت 
عقود  على  واإلشراف  المشاريع  تنفيذ 
في  تدريبية  ودورات  المختلفة،  الصيانة 
كميات  وحساب  الهندسية  التقارير  اعداد 
العقود والرفع المساحي , إضافة إلي دورات 
وإعداد  المراقبة  كاميرات  علي  الكشف  في 
السنوية  التقارير  وإصدار  وتقييمها  الخطط 

والربع السنوية .
الكادر  إستهدفت  دورات  هناك  فعلياً 
التقارير  وكتابة  بإعداد  خاصة  اإلداري 
اإلدارية المختلفة واستخدام برنامج العروض 
في  وكذلك  بكفاءة,  )باوربوينت(  التقديمية 
باإلضافة  الرسمية   والمذكرات  المكاتبات 

العمل  عالقات  قانون  في  تدريبية  دورة  إلى 
برامج  في  بدورات  المطالبة  إلى  إضافة 

المبتدئ  بمستوياتها  االلكترونية  الجداول 
البرامج  من  وغيرها  والمتقدم  والمتوسط 

 3D Max - Civil    األخرى مثل االسكتش أب و
 ,GIs الجغرافية  المعلومات  وبرنامج نظم   3D

إضافة إلى برنامج)) Primavera  المتخصص 
وبرامج  الهندسية  والتصميمات  العروض  في 
الجداول  وإعداد  المشروعات  تخطيط 
الزمنية لها وحسابات التكلفة ومراقبة معدل 
تطوير  إلى  تهدف  جلها  التي  للمشاريع  النمو 
العاملين  أداء  بمستوى  والرقي  اإلدارة  عمل 

بها . 
كلمة في ختام هذا اللقاء ؟

ونشاطات  أعمال  متابعة  على  نشكركم 
اإلدارة التي تبذل قصار جهدها بما هو متاح 
المشرفة  التنموية  المشاريع  كافة  تنفيذ  في 
لجائحة  المصاحبة  الظروف  رغم   , عليها 
كورونا وما ترتب عليها من قرارات أدت إلى 
بطئ إنجاز األعمال , كما نشكر معالي وزير 
الوزارة  عمل  تسيير  على  والقائمين  العدل 
للدعم واالهتمام الذي نحضى به وال يفوتني 
على  باإلدارة  العاملين  لكل  بالشكر  أتقدم  أن 
حسن أداءهم وتفانيهم في العمل رغم صعوبة 
المرحلة الحالية, متمنياً منهم بذل المزيد من 

الجهد والعطاء خدمة لقطاع العدل .

تم مخاطبة الشركات المنفذة للمشاريع التابعة لوزارة العدل بضرورة التقيد وتنفيذ كافة الشروط الصحية للعمالة التابعة لهم

لقاء العدد
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احملكمة العليا

مبــــادئ

بسم اهلل الرحمن الرحيم
باسم الشعب

وحيث أن المحكمة العليا هي محكمة 
إستثناًء  المشرع  منحها  ولكن  قانون 
الطعون  في  بالفصل  االختصاص 
عن  والصادرة  إليها  المرفوعة  اإلدارية 

قضاء  بهيئة  منعقدة  االستئناف  محاكم 
إداري طبقاً للقانون رقم 1971/88م وذلك 
من  الثانية  الفقرة  عليه  نصت  لما  وفقاً 
المادة 24 من القانون رقم 6 لسنة 1992م 

العليا. المحكمة  تنظيم  إعادة  بشأن 
الحكم  موضوع  وكان  ذلك  كان  لما 

- باالتي:  متعلق  الطعين 
لجنة  عن  صادر  إداري  قرار  بإلغاء   1-
بمعاش  متعلق  الضمانية  المنازعات 
القضاء  دائرة  أوالً  فتختص  تقاعدي 
 2 المادة  لنص  طبقاً  بنظره  اإلداري 
بشأن  1971م  لسنة   88 رقم  القانون  من 
للدائرة  يجوز  وثانياً  اإلداري  القضاء 
في  تفصل  أن  العليا  بالمحكمة  اإلدارية 
دائرة  عن  صادر  كونه  الطعن  موضوع 
القضاء اإلداري وذلك حسبما نصت عليه 

الذكر. سالفة   24 المادة 
الخدمة  انتهاء  أن  الحكم  اعتبر   2-
تنتهي  ال  للموظف  الوظيفية  العالقة  أو 
قيام  حال  الطبية  اللجنة  قرار  بصدور 
إداري  قرار  صدور  بتاريخ  إال  العجز 
هذا  القانون  خولها  التي  العمل  جهة  من 
صاحبة  هي  العمل  فجهة   , اإلختصاص 
الخدمة  انتهاء  تحديد  في  الفصل  القول 
أوضح  بصورة  التأسيس  هذا  ويتجلى   ,
الصادر  99/37ق  رقم  اإلداري  بالطعن 
فيه  رأت  والذي   2000/11/19 بجلسة 
من   4 للفقرة  حكمها  موافقة  المحكمة 
المدنية  الخدمة  قانون  من   107 المادة 
الناصة على أنه )... إذا تبين للجنة الطبية 
أو  للوظيفة  صحياً  الئق  غير  الموظف  أن 
اعتباراً  خدمته  تنتهي  أخرى  وظيفة  ألية 
من اليوم التالي الستنفاده إجازته السنوية 
ذلك  قبل  التقاعد  الى  إحالته  يطلب  مالم 
في  المقرر  التقاعدي  المعاش  ويمنح 
اللياقة  عدم  بسبب  الخدمة  انتهاء  حالة 

.)... الصحية 

وبعد التمعن بهذا النص نجده جاء خاوياً 
إلنهاء  اإلدارة  جهة  تقرير  اشتراط  عن 
الصحية  اللياقة  لعدم  الموظف  خدمة 
باعتبار  ذلك  من  العكس  على  وربما  بل 
الستنفاد  التالي  اليوم  من  الخدمة  انتهاء 
لوجوب  إشارة  أدنى  دون  السنوية  اإلجازة 
صدور قرار جهة اإلدارة مما يستفاد معه 
كاشف  قرار  هو  اإلدارة  جهة  قرار  أن 
وإن   , الموظف  خدمة  إلنهاء  منشئ  ال 
تقرير  مثاًل  وافترضنا  ذلك  بلزوم  سلمنا 
المستحيل  العجز  لحالة  الطبية  اللجنة 
اللجنة  وأحالت  بالخدمة  االستمرار  معه 
عن  تلكأت  ولكنها  اإلدارة  لجهة  توصياتها 
اللياقة  لعدم  الخدمة  انتهاء  قرار  اصدار 
يوماً  عشر  خمسة  مدة  ومضت  الصحية 
دون ذلك والموظف عاجز حتى عن الدوام 
قرار  استصدار  الجهة  هذه  تستطيع  أفال 
إقالة اعتبارية طبقاً للفقرة  ب من المادة 

! المذكور  القانون  من   109
فال القانون صرح وال الحكم قيد المدة 
للموظف  ليتسنى  اإلنتهاء  قرار  لصدور 
بموقف  يضعه  مما  الطعن  أو  التظلم 
الذي  الحال   . اإلدارة  ضحية تعسف جهة 
العدل عرض هذا  بالسيد وزير  نهيب فيه 
الوزراء بطلب  السيد رئيس  الغموض على 
المادة  نص  بتفسير  تختص  لجنة  تشكيل 
وذلك  المدنية  الخدمة  قانون  من   107
ذات  112 من  المادة  لما نصت عليه  وفقاً 

 -: كاالتي  نصها  التي  القانون 

العدل  وزير  برئاسة  لجنة  تشكل   (
المدنية  والخدمة  العمل  وزيري  وعضوية 
والتشريع   الفتوى  إدارة  ورئيس  والخزانة 
القانون  هذا  أحكام  بتفسير  تختص   ,
تفسيراً  بمقتضاه  تصدر  التي  واللوائح 
وزير  من  عرض  على  بناًء  وذلك  ملزماً 

 . لعدل( ا

عن  األجر  الحتساب  الحكم  اشترط   3-
لتقدير  الراتب  ضمن  اإلضافي  العمل 
بالثبات  يتصف  أن  الضماني  الراتب  قيمة 
عن  تقل  ال  لمدة  واالنتظام  واالستمرار 
ذلك  في  مستنداً  السنة  في  أشهر  ستة 

رقم81/2 الضمان  أمين  لقرار 
 5 5 من القانون رقم  وقد عرفت المادة 
لسنة 2010 بإصدار قانون عالقات العمل 
في  ينفذ  الذي  هو  اإلضافي  العمل  بأن 
العمل  ساعات  على  تزيد  التي  الساعات 

قانوناً.  المقررة  األساسية 
 48 المادة  من  ج  الفقرة  نصت  وقد 
حق  على  المدنية  الخدمة  قانون  من 
الموظف في األجر اإلضافي عن األعمال 
أوقات  غير  في  تأديتها  إليه  يطلب  التي 
مجلس  قرار  جاء  حتى   , الرسمية  العمل 
الوزراء رقم 21 لسنة 2013 بتنظيم العمل 
اإلضافي  العمل  ساعات  لتقيد  اإلضافي 
وكذلك  يومياً  ساعات   3 عن  تزيد  ال  بأن 
قيدت المدة بحيث ال تتجاوز مدة التكليف 
المالية  السنة  في  أشهر  ثالثة  بالعمل 
عليه  نصت  لما  طبقاً  وذلك  الواحدة 
القرار  من  الثانية  المادة  من  ب  الفقرة 
يستفيد  أن  يستحيل  وبالتالي  المذكور 
راتبه  تقدير  عند  المضمون  أو  المشترك 
إيرادات  على  وبالتعريج  إذ   , التقاعدي 
صندوق الضمان االجتماعي الواردة بنص 
بأنها  )أ(  بالفقرة  وردت  نجدها   7 المادة 
فيها  يساهم  التي  الضمانية  االشتراكات 
نص  جرى  وكذلك  العمل  وجهة  المضمون 
اقتطاع  بتوقف   14 المادة  من  ج  الفقرة 
أجره  أو  المشترك  مرتب  من  االشتراكات 

 .  ... المعاش  لحساب  دخله  أو 
وحيث أن النصين قد وردا بلفظ العموم 
من  الضمانية  االشتراكات  اقتطاع  عن 

األجر.  أ  المرتب 
النص  مع صراحة  اجتهاد  ال  أنه  وحيث 

 5 للمادة  نعود  المرتب  معنى  فلمعرفة 
تعريفها  في  العمل  عالقات  قانون  من 
األساسي مضافاً  المرتب   ( بأنه  للمرتب 
والحوافز  والبدل  العالوات  سائر  إليه 
األخرى  المالية  والمزايا  والمكافآت  
النافذة  التشريعات  بموجب  المقررة 
بصورة  للعاملين  العمل  جهة  تدفعها  والتي 

مباشرة(. غير  أو  مباشرة 
الضمان  في حين جاءت الئحة معاشات 
لتحدد   1981 لسنة   669 رقم  االجتماعي 
على  تحسب  كانت  الذي  المرتب  ماهية 
على  الضمانية  اإلشتراكات  أساسه 
على  يسوى  الذي  الموظف  المشترك 
بنص  وذلك  له  الضماني  المعاش  أساس 
كان  ما  بأنه  الالئحة  من هذه   108 المادة 
أو  أساسي  مرتب  من  المشترك  يتقاضاه 
كان يستحقه  ما  إليه  أجر أساسي مضافاً 
العائلة  وعالوة  اإلسكان  عالوة  من 
المستقرة  الصفة  ذات  األخرى  والعالوات 
بدوره  النص  أحال  فيما  المنتظمة  الثابتة 
بمعيار  واالشتراكات  التسجيل  لالئحة 
الثانية  بفقرتها  قالت  إذ  محدد  زمني 
لبدل  بالنسبة  وتراعى   ( المادة  هذه  من 
الموظف  يتقاضاه  الذي  اإلضافي  العمل 
واالستقرار  الثبات  صفة  له  توافرت  متى 
السنة  خالل  األقل  على  أشهر  ستة  لمدة 

)... الواحدة  الميالدية 
ومن ذلك يتجلى لنا المعين  الذي ركنت 
المشترطة  المدة  تقدير  المحكمة في  إليه 
ولكن  واالستمرار  االستقرار  لوصف 
ومستحيل  تعجيزياً  الشرط  هذا  أاليكون 
الحكومي  القرار  وجود  ظل  في  التحصيل 
هو  اشترط  الذي   2013 لسنة   21 رقم 
مدة  اإلضافي  العمل  تجاوز  عدم  اآلخر 
الواحدة  الميالدية  بالسنة  أشهر  ثالثة 
وبالتالي تكون المحكمة قد طبقت صحيح 
المعاش  قيمة  إحتساب  عند  القانون 
من  المضمون  يستفيد  ال  بحيث  الضماني 
المعاش  تقدير  عند  اإلضافي  العمل  بدل 
في ظل سريان الفقرة ب من المادة 2 من 

.2013 لسنة   21 رقم  القرار 

يوم  صباح  علنًا  المنعقدة  بجلستها 
االحد 26رمضان. الموافق 1/2/ 1430م 
العليا  المحكمة  بمقر  )2000ف( 

طرابلس. بمدينه 
 برئاسة المستشار االستاذ د/ خليفه 

سعيد القاضي. رئيس الدائرة
االستاذين.  المستشارين  وعضويه   

الشارف. علي  ابوالقاسم 
وسعيد على يوسف.

بحضور المحامي العام
بنيابة النقض األستاذ:             
   اسماعيل ابراهيم السقيفي

 ومسجل المحكمة االخ.        
      الصادق ميالد الخويلدي

قضية  في  االتي.  الحكم  أصدرت   
رقم53/43 االداري  الطعن 

المقدم من: الممثل القانوني لصندوق 
الضمان االجتماعي

وتنوب عنه إدارة القضايا 
ضد: ....................

محكمه  من  الصادر  الحكم  عن   
 /2  /13 بتاريخ  بنغازي.  استئناف 
 23 /48 2016في الدعوى اإلدارية رقم 

ق
وتالوة  االوراق  على  االطالع  وبعد 
المرافعة  وسماع  التلخيص  تقرير 
المداولة  وبعد  النقض  نيابة  واقوال 

. نًا نو قا

الوقائع
برفع  الطاعن  قيام  في  الوقائع  تتلخص 
الدعوى االدارية رقم 28 لسنه 23 امام محكمة 

استئناف بنغازي طلب فيها إلغاء قرار لجنه 
المنازعات الضمانيه رقم 145 سنه 93 الذي 

ربط المعاش الضماني للمطعون ضده متضمناً 
مقابل العمل اإلضافي لغايه صدور قرار جهة 

اإلدارة بإحالته على المعاش للعجز الصحي.
فيها  وقضت  للدعوى  المحكمة  نظرت 
وفى  شكاًل  الطعن  بقبول   96/2/13 بتاريخ 
الموضوع برفضه والزمت جهة اإلدارة الطاعنة 

بالمصاريف. 
وهذا هو الحكم المطعون فيه

صدر الحكم المطعون فيه بتاريخ 96/2/13 
فرع  القضايا  إدارة  قررت   96/4/13 وبتاريخ 
بذات  واودعت  بالنقض  عليه  الطعن  بنغازي 

الطعن. بأسباب  مذكرة  التاريخ 
وبتاريخ 96/4/21 أعلن الطعن الى المطعون 
المقيم معه لعدم وجوده  ضده بتسليمه البنه 
إدارة  اودعت   96/5/2 وبتاريخ  االعالن  وقت 
صورة  تضمنت  مستندات  حافظه  القضايا 
لجنة  قرار  من  وصورة  فيه  المطعون  الحكم 
المنازعات الضمانية ومذكرة شارحه وال يوجد 
في االوراق ما يفيد تقديم المطعون ضده ألية 

راده او مذكرات  مستندات 
قدمت نيابة النقض مذكرة رأت فيها قبول 
حددت  برفضه  الموضوع  وفى  شكاًل  الطعن 
تال  وفيها  الطعن  لنظر   1999/11/28 جلسة 
نظر  وقد  التلخيص  تقرير  المقرر  المستشار 
الجلسة  بمحضر  المبين  النحو  على  الطعن 

اليوم  بجلسة  للحكم  وحجز 

األسباب

حيث أن الطعن استوفى أوضاعه المقررة في 
القانون فهو مقبول شكاًل.

 وحيث ينعى الطاعن على الحكم المطعون 
فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وبياناً 
فيه  المطعون  الحكم  ذهب  لقد  قال  لذلك 
إلى العبرة في انتهاء الخدمة هي بقرار جهة 
اإلدارة، وليست بقرار اللجان الطبية في حين 
إن الئحة تقدير العجز تنص في المادة15 منها 
لذوي  ملزمة  الطبية  اللجان  قرارات  أن  على 
الشأن، كما إن استحقاق المطعون ضده لمقابل 
جهة  قرار  صدور  حين  إلى  اإلضافي  العمل 
اإلدارة ودون البحث في مدى احقيته في ذلك 
يتسم  أن  يشترط الستحقاقه  والذي  المقابل 
ال  لمدة  واالستمرار  بالثبات  اإلضافي  العمل 
تقل عن ستة أشهر في السنة طبقاً لقرار أمين 
اللجنة الشعبية العامة للضمان االجتماعي رقم 
20لسنة 81 وإذ ذهب الحكم إلى خالف ذلك 
فأنه يكون قد خالف القانون واخطأ في تطبيقه 

بما يوجب نقضه.
وحيث أن هذا النعي في محله ذلك انه من 
من  يعد  كان  وأن  الصحي  العجز  إن  المقرر 
التي تنتهي بها خدمة الموظف  بين األسباب 
إال أن قرار اللجنة الطبية لثبوت العجز ال يعد 
جهة  قرار  صدور  تاريخ  من  إال  ألثره  منتجاً 
اإلدارة بانتهاء خدمة الموظف ألسباب صحية 
أما من حيث استحقاق مقابل العمل اإلضافي 
واحتسابه في معاش المضمون المشترك من 
عدمه فمناطه هو مدى اتصاف العمل اإلضافي 

واالنتظام. واالستمرار  الثبات  بصفة 

لما كان ذلك وكان العمل اإلضافي بحكم 
واالنتظام  باالستمرار  يتصف  ال  طبيعته 
والثبات ومن ثم ال يدخل في حساب المرتب 
الذي يسوى على أساسه المعاش الضماني 
وأن احتسابه ضمن المرتب عند احتساب ما 
يستطيع من االشتراكات إذا استمر مدة ستة 
اللجنة  أمين  لقرار  طبقاً  السنة  في  أشهر 

81/20 رقم  االجتماعي  للضمان  الشعبية 
حساب  في  المرتب  ضمن  احتسابه 
المرتب  يدخل في حساب  االستقطاعات وال 

الضماني. المعاش 
ومن ثم فأن الحكم المطعون فيه اذ ذهب إلى 
خالف ذلك وأياً كانت الالئحة النافذة خالل 
المدة التي يستحق عنها المطعون ضده مقابل 
في  أخطأ  قد  يكون  فأنه  ــ  اإلضافي  العمل 

تطبيق القانون، مما يتعين معه نقضه.
وحيث ان مبنى النقض مخالفة القانون وان 
للفصل،  صالحة  ــ  بيانه  سلف  لما  الدعوى 
وعماًل بحكم المادة 358 من قانون المرافعات 

فان المحكمة تقضي فيها وفق المنطوق.

فلهذه األسباب
حكمت المحكمة بقبول الطعن بقبول الطعن 
شكاًل وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون 
فيه وفي الدعوى اإلدارية رقم 28لسنة 23ف 
استئناف بنغازي بإلغاء القرار للمطعون فيه.

المستشار د/ خليفة القاضي
المستشار /أبوالقاسم الشارف             

 المستشار/ سعيد علي يوسف
رئيس الدائرة                 

 عضو الدائرة          
عضو الدائرة

المسجل المحكمة                                                                                                                                    
الصادق الخويلدي                      

وتعليقًا على هذا احلكم 

ارشاد  اداة  هي  الفكر  حرية  ان 
تنشد الحقيقة وتستهدف الخير، 
الجماعة  او  الفرد  بها  ويستطيع 
الشيون  في  النصيحة  يقدم  ان 
الى  المجتمع  يوجه  وان  العامة 
في  القصور  او  النقص  مواضع 
النظم والقايمين عليها وان يحذر 
او  مصالحه  يهدد  انه  يعتقد  مما 

عليه. خطر  مصدر  يكون 
لها  الفكر  حرية  تبقى  حتى 
العقاب  من  وحصانتها  قداستها 
المصلحة  تستهدف  ان  يجب 
نواحي  في  والتوجيه  العامة 
او  سياسة  المختلفة  الحياة 
اجتماعية او اقتصادية او علمية، 
الغاية  هذه  تستهدف  لم  فاذا 
السامية بل استهدفت غاية اخرى 
ال تهم الجمهور او مارب ذاتية فال 
وتنتقل  الحصانة  هذه  لها  يكون 
من النقد المباح الى دايرة االهانة 

عليها. المعاقب 
العبارات  تفسير  سلطة  ان  كما 
االهانة  موضوع  وااللفاظ 
 195 بالمادة  عليها  المعاقب 
محكمة  اختصاص  من  عقوبات 
لمحكمة  يحق  انه  اال  الموضوع 
التي  العبارات  تراجع  ان  النقض 
اليه  توجه  متهم  كل  بها  يواخذ 
لتعلق  علنا  الحكومة  اهانة  تهمة 
الحكم  اثبته  ما  بتكييف  االمر 
المطعون فيه من عبارات والفاظ 
واستظهار  مناحيها  لتحديد 
بما  وصفها  من  والتحقق  مراميها 
او  مباح  نقد  من  قانونا  يستحق 
توفر  ومعالجة  محرمة  اهانة 
حالة. كل  في  الجنايي  القصد 

رقم  الجنائيى  الطعن 
30 / 15 ق 
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13 حول المرأة

إن المتتبع لمستجدات ديوان وزارة العدل قد الحظ مؤخراً 
ردود  في  تباين  من  تبعها  وما  المرأة   تمكين  وحدة  إنشاء 
فرص  إلى  تفتقد  الليبية  المرأة  كانت  إذا  ما  حول  األفعال 

التمكين؟
ولكن  ونّتفق  نختلف  قد  الجدل,  كانت محل  التسمية  ولعّل 

تبقى الحقيقة أّن المرأة سبق وأن ُمّكنت منذ 1400عام.
في  المرأة  أعتلتها  التي  المكانة  الكثير  عن  يغيب  ال  قد 
اإلسالم، وما أسبغته الرسالة المحمدية في سنتها الطاهرة 
من وصف النساء بشقائق الرجال ، وما شوهدت فيه المرأة 

من مواقف ظهرت فيها مرشدة متحدثة لجمهور المسلمين 
فنرى أسماء بنت أبي السكن اتت الرسول غير مّرة تسأله 
فيما يخص شؤون المسلمات وكانت تراجعه وهو في جمع من 

أصحابه  وكانت تراجعه.
الفتنة بين علي بن أبي طالب ومعاوية بن أبي  ولما قامت 
سفيان رضي اهلل عنهما  خرجت السيدة عائشة رضي اهلل 
أن  ومع  الفريقين   بين  السياسي  اإلصالح   بقصد  عنها 
الرسول صلى اهلل عليه وسلم  قد أمر نساءه أال يخرجن من 
البيت وهو أمر اُختصت به أزواج النبي أمهات المؤمنين , فإن 
عائشة اجتهدت وخرجت من بيتها لإلصالح  بين أكبر حزبين 
من المسلمين ولّما روجعت في هذا رّدت  فعلها إلى المصلحة 

العاّمة التي تقّدم على أمر البقاء في البيت 
هذا وال يخفى علينا دور المرأة البارز في الغزوات ، فتحكي 

أم عطية االنصارية : » غزوت مع رسول اهلل صلي اهلل عليه 
وسلم سبع غزواٍت أخلفهم في رحالهم ، فأصنع لهم الطعام، 

وأداوي الجرحى، وأقوم على المرضى » رواه مسلم 
ومن منا لم يسمع بـ رفيدة األسلمية جّراحة الحروب ومن 

األمثلة ما ال تكفينا المساحة لسردها .
والقارئ لسيرة الرسول صلى اهلل عليه وسلم يجد أن للمرأة 
مكانة قيادية تتماشى مع طبيعتها ، وهذا يدعونا إلى تصحيح 
كثير من المفاهيم التي غلبت عليها العادة والبيئة في يومنا 

هذا .
التوعية  هو  الوحدة  عمل  فمناط  أشقائنا  رويدكم  لذا 
تأهيل  وإعادة  الموظفات  يخص  فيما  والواجبات  بالحقوق 
للسجينات وتتبع ورصد ألي انتهاكات قد تطال المرأة العاملة 
وتعزيز تواجد فعال لها فالنسوية ليست هدفاً  وال غاية وإن 
كان قادة الحزب الجمهوري والمنظمات النسائية المحافظة 
اتفاقية  تفعيل  يرفضون  االمريكية  المتحدة  الواليات  في 

CEDAW بسنها في قوانين فنحن أولى بذلك .

وإننا كنساء ليبيات مسلمات لدينا مبادئ ننطلق منها وقيماً 
تضبط حياتنا ، معيارنا ومسطرتنا شريعتنا الغراء وبدخولنا 
لميادين العمل نطمح لعالقة تكامل وتعاون على البر والتقوى، 

ال ندية وال تنافس وال تنازع ، فكٌل له مكانته .
أميرة ناجي 
باحثة قانونية

جدٌل حول متكني املرأة

لماذا توجد مسميات مكاتب / ادارات/ اقسام / 
وحدات تمكين المرأة في هيكليات الوزرات ؟

المرأة  تمكين  وحدات  اقسام(   ،ادارات،  )مكاتب 
داخل  المسميات  هذه  تأسيس  يعني  ال  الوزارات  في 
الوزارات أن تكون مديرة أو رئيسة تلك الوحدة متواجدة 
في كل االجتماعات بالوزارة وأن كان وجودها بشكل عام 
على مستوى صنع السياسات داخل الوزارة أمر هام بما 
يضمن إدماج المنظور الجندري في قرارات و سياسات 

الوزارة .
و لكن من األدوار الهامة جدا لهذه الوحدات و المكاتب 
و  الكفاءة  ذوات  النساء  وصول  تضمن  أن  االدارات  و 
المؤهالت و الخبرة االكاديمية والعملية إلى مراكز صنع 
القرار ، أن تضمن مشاركة النساء العامالت في الوزارة 
في صياغة و تنفيذ سياسات الوزارة من خالل اللجان 

التي يتم انشاءها و المهام التي توكل لهم ، وأن 
تضمن تعزيز قدرات النساء العامالت في الوزارة 

التدريبية   البرامج  في جميع  الرجال  بزمالئهم  إسوة 
التي يتم القيام بها داخل و خارج الوزارة لضمان عدم 
وجود فجوة معرفية بين العامالت والعاملين في الوزارة 
وأن تعمل هذه المكاتب على تفعيل الحقوق المنصوص 
عليها في القوانين الليبية و خاصة قانون العمل بحيث 

تستفيد منها النساء الموظفات .
وأن تعمل هذه المكاتب على إنشاء أليات متخصصة 
النساء  تواجه  التي  التحديات  تذليل  و  لضمان معالجة 
من اقصاء وظيفي وعرقلة إدارية وتمييز بسبب الجنس  

.
أن  دورهن  اللواتي  للسيدات  الموكل  الدور  هو  هذا 
يدعمن و يمكن دور المرأة الفعال داخل القطاع العام .

 عقدت وحدة تمكين المرأة بوزارة العدل في 16 يوليو 2020 بديوان الوزارة الجلسة الحوارية األولى للوحدة ، تحت عنوان )تمكين المرأة بين االصطالح والثقافة السائدة(.
المتعاونة  والعناصر  الموظفات  الشرفي« وعدد من  السيدة »عفاف  الوحدة  البوعيشي«، بحضور رئيس  السيدة »خديجة  المتحدة االنمائي  القانون في برنامج األمم  الحوارية خبيرة سيادة  الجلسة  أدارت   

بالوحدة. 
 وبدأت البوعيشي الجلسة بتقديم عرض توضيحي لعناصر ومبادئ ومجاالت تمكين المرأة ، وااللزام القانوني من قانون وطني واتفاقيات دولية في تعزيز التنمية المستدامة ، وتطرقت إلى مفهوم تمكين 

المرأة بين االصطالح والثقافة السائدة.  
 كما تم مناقشة مقتضيات تمكين المرأة وآلية تذليل الصعاب أمام مشاركتها الفاعلة ، وتنمية قدراتها وتحفيزها لتثبت كفاءتها في التنمية المستدامة ألنها عنصرًا فاعاًل ورائدًا في هذا المجال. 

 يشار إلى أن هذه الجلسة الحوارية هي إنطالق لبرامج تأهيلية هادفة تسعى وحدة تمكين المرأة بالوزارة إلى تنفيذها مستقبالً.

توضيح مفاهيمي 

  وحدة متكني املرأة بوزارة العدل تعقد جلسة حوارية

 أ.خديجة البوعيشي 
 خبيرة سيادة القانون 

في برنامج األمم المتحدة اإلنمائي

حكم دائرة الجنايات بمحكمة 
الدعوى  في  طرابلس  استئناف 

.203/2019 رقم  الجنائية 
طرابلس  بمدينة  ويقيم  الترهوني  عيسى  علي  ربيع 

الجامعي  الحي  منطقة 
بمدينة  ويقيم  منصور  عبداهلل  محمد  منصور 

الهضبة منطقة  طرابلس 
طرابلس  بمدينة  ويقيم  الحجازي  الشادلي  علي 

الجامعي  الحي  منطقة 
التحري  مكتب  وبدائرة   2018/11/2 وبتاريخ  ألنهم 

: الظهرة 
المادة  االتجار  بقصد  اشتريا   : والثاني  األول 
المخدرة نوع حشيش المبينة بتقرير الخبير وفي غير 
األحوال المصرح بها قانوناً وقد تكرر هذا الفعل منهم 

. مرات  عدة 
المتهم الثاني :

باع بقصد االتجار المواد المخدرة سالفة الذكر في 

تكرر فيه هذا  وقد  قانوناً  بها  المصرح  غير األحوال 
الفعل عدة مرات في أوقات مختلفة .

المتهمان األول والثاني :
الذكر  سالفة  المخدرة  المواد  االتجار  بقصد  حازا 
ارتكبا  وقد  قانوناً  بها  المصرح  األحوال  غير  وفي 
ارتكاب  من  االجرامي  الغرض  لذات  الجريمة  هذه 
الجريمتين السابقتين وقد تكرر منهما هذا الفعل عدة 
مرات  في أوقات مختلفة تنفيذاً لدافع إجرامي واحد 

. باألوراق  المبين  النحو  وعلى 
المتهمون جميعاً:

اشتروا بقصد التعاطي المواد المخدرة سالفة الذكر 
النحو  وعلى  قانوناً  بها  المصرح  األحوال  غير  وفي 

باألوراق. المبين 
األحوال  غير  في  المخدرة  المواد  فعاًل  تعاطوا 

قانوناً. بها  المصرح 
حازوا بقصد التعاطي المواد المخدرة سالفة الذكر 
ارتكبوا  وقد  قانوناً  بها  المصرح  األحوال  غير  في 
الجريمتين  ارتكاب  من  الغرض  لذات  الجريمة  هذه 
السابقتين وقد تكرر منهم الفعل عدة مرات في أوقات 
النحو  وعلى  واحد  اجرامي  لدافع  تنفيذاً  مختلفة 

. باألوراق  المبين 
مكرر   1.1 المواد  بنصوص  عليه  المعاقب  األمر 
1/7.2  ,46.42.37.35 من القانون رقم 7 لسنة 1990 
بشأن المخدرات والمؤثرات العقلية وتعديالته والمواد 

2/76. 77 ، 1/196 من قانون العقوبات .
الدعوى  هذه  لنظر  المحدد  وبالجلسة  أنه  وحيث 
وأبدوا  دفاعهم  رفقة  جميعاً  المتهمين  حضر 
استعدادهم للمرافعة وتم ذلك وحجزت األوراق للحكم 

.  2019/4/8 بالجلسة 

فلهده األسباب 
حكمت المحكمة حضوريًا 

محمد  منصور   ، الترهوني  عامر  ربيع  بمعاقبة 
عبداهلل منصور، علي الشاذلي الحجازي بالسجن كل 
وحاد منهم ثالث سنوات وتغريم كل واحد منهم ألف 
دينار مما نسب اليهم وأمرت المحكمة بنشر ملخص 
جرائد  ثالث  في  متتاليتين  مرتين  باإلدانة  الحكم 
قورينا ، العدالة ، ليبيا اإلخبارية ، على نفقة المحكوم 
عليهم وبمصادرة المضبوطة وبال مصاريف جنائية . 

أحكام جنائية مشمولة بالنشر
استئناف  بمحكمة  الجنايات  دائرة  حكم 
رقم  الجنائية  الدعوى  في  طرابلس 

عليه:  المحكوم  بحق   2017/118
الفرناج. منطقة  بمدينة طرابلس  ويقيم  العيساوي محمد  محمد 

 2017/4/14 الرتكابه جريمة قتل بتاريخ 

المنطوق

حكمت المحكمة حضوريا :
أواًل: سقوط القصاص بالعفو من أولياء الدم.

وسبعة  األولى  التهمة  عن  سنوات  ثالث  بالسجن  بمعاقبته  ثانيًا: 
على  وفبراير  وقورينا  العدالة  بصحيفة  الحكم  ملخص  ونشر  أشهر 

. جنائية  مصاريف  وبال  والثالثة  الثانية  عن  عليه  المحكوم  نفقة 
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عام1905م  الحالفي  حسين  الشيخ  ولد 
بقرية المخيلي بالجبل األخضر وتلقي فيها 
مبادئ تعليمه ومنها انتقل لزاوية الجغبوب 
ومن  1925م  سنة  الكريم  القرآن  وحفظ 
الشريف  باألزهر  والتحق  لمصر  هاجر  ثم 

الطليان. إبان احتاللها من 
بمراحلها  دراسته  قطع  1940م  وبالعام 
بجيش  ويلتحق  الجهاد  نداء  ليلبي  األخيرة 

التحرير بأبي رواش  .
البالد  وتحرير  الجيش  انتصار  وبعد 
طبرق  في  قاضياً  تعيينه  تم  المحتل  من 
بعام  الجدابيا  نقل  وبعدها  1943م  بعام 
فعين  القضاء  من  استقال  أن  إلي  1954م 
ثم  البيضاء  بمدينة  الديني  للمعهد  وكياًل 
شيخاً للقسم العالي الذي أصبح فيما بعد 
واستقال  السنوسي  علي  بن  محمد  جامعة 
حيت  درنه  لمدينة  وانتقل  1960م  بالعام 
العتيق هناك   بالمسجد  إماماً وخطيباً  كان 

1965م  بعام  البيضاء  لمدينة  عودته  حتى 
بالثامن من أغسطس  المنية  وافته  أن  إلي 
وجمعت   . البيضاء  بمدينة  ودفن  1974م 
فصيح  أحدهما  بديوانين  األدبية  أعماله 
سنة  طبع  واآلخرعامي  1990م  سنة  طبع 

2004م.

سطور من التاريخ

ومن شعره قصيدة بعنوان ) الحق حق دائمًا(  يقول في بعض ابياتها:
ماذا يفيد تبرمي وتذمري    والناس بين مجامل ومقصر 

إن شئت أن تحيا سعيدا بينهم    وتفوز عندهم بحظ أوفر ..
****

الحق يا هذا جلي واضح              لكن تعامينا فهل من مبصر
الحق حق دائمًا فاصدع به           وامأل به الدنيا بصوت جهور 

هب أنهم ِغمطوك حقك كلهم        وتعصبوا للباطل المتجمهر 
البد أن تحظى بحر منصف         إن لم يقل لك قد أصبت يقدر 

****
وقال عن الصحابي الشهيد رويفع بن ثابت دفين مدينة البيضاء :

طف بابن ثابت ساكن البيضاء        واجــلس بتلك القبــــة البيضاء 
واخشع لربك ســـــاعة متأماًل        إن التأمـــــــــل نافــــــع للرائي 

وتصور البطل العظيم رويفعـا        مـتسربال في االلــة السمـــــراء 
في سرج أدهم كالهزبر مجردا        عضبـــا تغلــــف حده بدمـــــاء 
يا فارس األنصار حدثنــــا بما        شـــــــاهدته في هذه األنحــــاء 
يا ايها الشيخ الغريب وكلنـــــا        في هذه الدنيـــــا غريــــب نائي 
أنت ارتحلت من الحجاز مجاهدا    تجتــــــاز من بيــدا إلى بيــــداء 

وشهدت فتح القدس والفسطاط       يابطل الحروب وفارس الهيجاء 
متوغال منهــــا إلى أفريقيـــــا       فبلوت في اإلســـــالم خير بالء 

وفتحت)جربة( في الشمال وغيرها    ومعــــاقال في تونس الخضـراء 
ورفـــــعت أعــــالم النبي محمدا      بالسيف فوق حصونها الشمـــاء 
لكن أراد اهلل أن تــــبقى هنــــا      نعم الشهيــــد بموطن الشهــــداء 
إما أنا فقضيت عمري شاعرا    أبكي على المـــاضي أحر بكـــــاء 

وأمر باآلثـــــار أندب أهلهـــا     وأجــــل كل معمـــــر بنـــــــــاء 
وأشيد في شعري بكل مكافـح     حـر وكل مناضـــــــــل وفـــدائي 
يا ذا الصحابي الجليل تحيــة      عربيـــــة من شـــــاعر البيضاء 
زار الضريح تبركاً فأمـــده         من وحيــــه بقصيدة عصمــاء 
فيهــــا أبثك ما بهذا القلب من       ألم تنوء بحمله أعضــــــــائي 
طف بابن ثابت ساكن البيضاء      واجلس بتلك القبة البيضــــاء

بذكرى      تأسيس جيش التحرير الموافق للثامن من أغسطس من كل عام الذي تحتفي به صحيفة العدالة بهذا العدد وهو ذات التاريخ الذي انتقلت فيه روح القاضي والشاعر حسين الحالفي أحد أبطال هذا الجيش الباسل 
فيما كان تراب مدينة البيضاء التي عشقها محتضنا لجسده الطاهر 

هذه المدينة الرؤوم ذات التراب األحمر المخضب بدماء بررتها التي كانت معقل الجهاد وقبلة المجاهدين فاستعصى على الغزاة اجتياحها واخضاعها فصارت بيضاء بنور الشمس التي عنها ال تغيب .
وكما عودناكم بفقرة علم قضائي وصور من مدينة ليبية بكل عدد فانسجمت بهذا المقام هذه المدينة الشاهقة بالقاضي المهيب بذكرى تأسيس الجيش األغلب قواما من هذه العصماء التليدة المجيدة.

المستعمر  الليبي ضد  الجهاد  مدونة  تزخر 
غمار  خاضت  مشرفة  بأسماء  اإليطالي 
المعارك وناضلت من أجل االستقالل والوحدة 
علي  »محمود  الفريق  بينها،  ومن  الوطنية، 
أبوقويطين«. أحد أبرز ضباط جيش التحرير 
كأول   1940 العام  خالل  تأسس  الذي  الليبي 

ليبي. جيش 
الجبل األخضر  أبوقويطين في  ولد محمود 
السنوسية  الزوايا  وفي   ،1900 العام  خالل 
مبكراً  التحق  والكتابة،  القراءة  مبادئ  تعلم 
ورافق  اإليطالي،  االحتالل  ضد  بالمقاومة 
اجدابيا  حكومة  أثناء  السنوسي  إدريس 
عافية(  )قارة  معركة  في  واشترك  1917سنة، 
التي جرت في مدينة هون عام 1928م، وتكبد 
وانتقم  كبيرة،  خسائر  اإليطالي  المحتل  فيها 

هون. من  مواطناً   19 بإعدام  بعدها 
عمله  مواصاًل  مصر  إلى  أبوقويطين  هاجر 
الوطني رفقة السيد إدريس ، وعندما تأسس 
عين   1940 أغسطس  في  السنوسي  الجيش 
ضد  طبرق  حصار  في  أول،وساهم  مالزماً 
من  بدءاً  كاماًل  عاماً  دام  الذي  اإليطاليين 

.1941 العام 
ُضم  الثانية،  العالمية  الحرب  انتهاء  بعد 
صحبة  وشغل  البرقاوية،  الدفاع  كتيبة  إلى 
األمن  حفظ  قوة  مهام  لطيوش«  »السنوسي 
البريطانية،  العسكرية  اإلدارة  إبان  البالد  في 
وعقب إعالن االستقالل في ديسمبر 1951عين 
وعين  لواء  رتبة  إلى  ترقى  ثم  لمديرها،  نائباً 

قائداً عاماً لقوة دفاع برقة إلى أن صدر قرار 
ملكي بتعيينه مديراً عاماً لألمن بالمملكة عام 
1962م نظراً لثقة الملك فيه. وكان قد أفشل 
الفريق أبوقويطين محاولة انقالب على الملك 

1961م. سنة 
األمن  جهاز  مؤسسي  من  أبوقويطين  يعتبر 
هذا  كفاءة  رفع  على  عمل  حيث  ليبيا،  في 
بثقة  وحظي  األمن،  رجال  أحبه  الجهاز، 
أبرز  ومن  عامة  الناس  إعجاب  ونال  الملك، 
في  المظالم(  )رد  مركز  تأسيس  أعماله 
من  الليبيين  حقوق  رد  تولى  الذي  طرابلس 

واإلنجليز.  اإليطاليين 
عقب إعالن وحدة البالد في 26أبريل1963 
المملكة  في  العام  األمن  لقوة  قائداً  أصبح 
الوالء  شديد  وظل  فريق،  رتبة  وُمِنَح  الليبية 
منصبه  في  وظل  المملكة،  في خدمة  متفانياً 
في  المالحة  بمستشفى  المنية  وافته  أن  إلى 

.  1964 29سبتمبر  يوم  طرابلس 
وله  قوية،  شجاعة  بشخصية  يتمتع  كان 
اإلدارة  زمن  في  أنه  بينها  من  تروى،  نوادر 
لمسؤول  مساعدا  كان  عندما   البريطانية 
ليبية،  بلهجة  العربية  اللغة  يتحدث  بريطاني 
يدعى مستر »شو«، كان قد طلب منه تفسيراً 
حول إجراء معين ممهراً رسالته بكلمة واحدة: 
الرسالة  في  بوقويطين  عليه  فرد  »ليش«؟ 

»هك”!  : واحدة  بكلمة  نفسها 
»صالح  مسجد  سماه  مسجداً  بنى  قد  كان 
أبوقويطين،  بجامع  واشتهر  األيوبي«  الدين 

زوجته  فأكملت  المسجد،  إتمام  قبل  وتوفي 
السيدة »زينب الشلحي« بناءه. وبوفاته أقيمت 
وحضر  عسكري،  وعرض  كبيرة  جنازة  له 
الصالة عليه في ساحة مدرسة النصر وسط 
البيضاء عدد كبير، ثم دفن في مقبرة  مدينة 

األنصاري. ثابت  بن  رويفع  الصحابي 
»مفتاح  المرحوم  الشاعر  قال  رثائه  وفي 

الفاخري”: بوعمية 
.. سبحان  نافذ قضاه وقدرته  ربنا  سبحان 

عجيبها ربي  تصريف  ربنا 
مكتوب الفنا ع الخلق البد م الفنا .. خلقنا 

لنفنا حكم عالم غيبها
ال   .. لهن  ينضحك  ما  ليام  يضحكن  وكيف 

عصيبها يوم  ليام  في  بد 
تنحب   .. تهجلت  برقه  عليه  محمود  مات 

نحيبها يجيبه  وما  عليه 
قويطين قيطن في ثرا فارق الورى .. ومعاه 

الحياء والعدل وموش غريبها
الدنيا ابتاع اهلل يا خيرة العرب .. يا ناصر 

قريبها المظلوم شبهة 
كبير العدالة صاحب الحق ياخذه .. إن كان 

م العرب وان كان عابد صليبها
تباكت   .. تغاردت  ياما  القوم  عليه  تحانت 

ونيبها هي  أبكارها  عليه 
ليبيا  مليك   .. مليكنا  الغالي  موالنا  انعزيه 

وحبيبها برقه  وامير 
وعزاي السرة المرحوم يارب عينها .. وعين 

طاميه جمله عزاي ايجيبها

من ذاكرة اجلهاد الليبي 
سرية اجملاهد 

حممود علي أبوقويطني

صور من بالدي

القاضي حسين الحالفي
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ا  ل  ب  ي  س  ش  ض  ص  ث  ق  ف  غ  ع  ـ  ه ج 
ج  ذ  ئ  ء  ؤ  ر  ل  ى  ة  و  ز  ظ  ط  ك  م  ن  ت 

ش  ض  ص  ث  ق  ف  غ  ع  ـ  ه ج  ف  غ  ع  ـ  ه
ل  ى  ة  و  ز  ظ  ط  ك  م  ن  ت  ا  ل  ب  ي  س 
ت ا  ل  ب  ي  س  ش  ض  ص  ث  ق  ذ  ئ  ء  ؤ  الخليل ر  استنباط  أن  في  شك  ال 

تقعيدها  و  الشعرية  لألوزان 
حسه  عن  يكشف  ال  إبداعي  عمل 
وإنما   , وحسب  األصيل  الموسيقي 
من  يمتلكه  عما  كذلك  يكشف 
)كتاب  وفي   . باهرة  تحليلية  قدرة 
نجد  الموسيقى الكبير ( للفارابي , 
الفارابي  يعرض  .إذ  ذلك  يؤكد  ما 
الشعر  بين  الجوهرية  للعالقة 
والوزن , بشكل نظري دقيق يفيدنا 
التأسيسي  العمل  فهم  في   ً كثيرا 
دوره  وتقدير  الخليل  به  قام  الذي 

. التاريخي 
النحو  في  علم  رجل  الخليل  كان 
نظر   . والموسيقى  والبالغة 
ونظاما   ً بناء  بوصفها  اللغة  الى 
الشعر  موسيقى  واستقصى   ,  ً
-بقواعدها  أوزانه  فوضع  الجاهلي 
غايته  إطار  في   , وجوازاتها 

أيضا  هم   , للعرب  أن  على  التوكيد 
تحمل  التي  الخاصة  موسيقاهم   ,  ً
صفات عربية خالصة , في ما يتعلق 
. األخص  على  والغناء  باإلنشاد 

وكان في هذا كله يصف ويـُنظـّر لما 
يصفه , ويمكن القول إن عمله هذا 
كان تأريخياً  لحفظ اللغة , ولحفظ 
األعمال  شأن   , الشعر  أوزان 
لحفظ  غيره  بها  قام  التي  األخرى 
. ومآثر  النبوي  والحديث   , القرآن 

. المختلفة  العرب 
فعله  ما  قرأوا  الالحقين  أن  غير 
-ايدلوجية-  قومية  قراءة  الخليل 
الى  الوصفي  الخليل  عمل  فرفعوا 
وذلك  المعيارية  القاعدة  مرتبة 
بتأثير الصراع السياسي - الثقافي 
 . وغيرهم  العرب  بين  -القومي 
في  الشعري  القول  حصر  وهكذا 
من   ً بدال   , معينة  نمطية  قواعد 

مرتبطاً  يتحرك   , حراً  يظل  أن 
. اإلبداعية  بالفاعلية 

ماضينا  نقرأ  إذ   , اليوم  ونحن 
رآه  ما  نرى  لكي  فليس   , الشعري 
الخليل والالحقون , وحسب , وإنما 
لكي نرى ما غاب عنهم وما لم يروه. 
نحن اليوم , نقرأ الفراغ أو النقص 
الذي تركوه . خصوصا ً أن التقنين 
طبيعة  مع  يتناقضان  والتقعيد 
بما  اللغة  فهذه   , الشعرية  اللغة 
واندفاعه  تفجره  في  اإلنسان  هي 
واختالفه , تظل في توهج وتجدد, 
وتغاير , وتظل في حركية وتفجـّر , 
إنها دائماً  شكل من أشكال اختراق 
التقنين والتقعيد . إنها البحث عن 
عبر  لكن   , اليها  والعودة   , الذات 

. الذات  دائمةٍ  خارج  هجرةٍ  
وفي قراءتنا هذه البد من أن نقرأ 

الصمت , وما كان صامتا ً.

النقدي  الخطاب  كان   َ ـِم  ل
خطابا   , ساد  الذي  التقعيدي 
لكن   -  ٍ واحدة   ٍ بنظرة   ,ً واحدا   ً
ـِم َ هذه النظرة  بأصواٍت متعددة ؟ ل
؟ هل ألنها حجبت غيرها ؟ ولماذا 
, وكيف ؟ هل كانت وحدها النظرة 
كذلك  عـُّدت  ـِم  ول  , الصحيحة 
الشعر  أن  تقرر  كيف  ؟  وكيف   ,
إال  يـُقّوم  وال  يـُفهم  ال  الجاهلي 
وفقا ً لهذه النظرة - خصوصا ً أن 
, تكشف عن تنوعه  اليوم   , قراءته 
 ً تنوعا  يفترض  مما  االختالفي 
هل  ؟  النقدية  واألحكام  الفهم  في 
الشعر  الى  النظر  في   التنوع  كان 
أو  طـُِمس  ,لكنه  موجوداً  الجاهلي 
كانت  هل  ؟  وكيف   , ؟ولماذا  مـُِنع 
بالخطاب  تستأثر  سلطة  هناك 
منه  تجعل  درجة  الى  التقعيدي 
خطاب  كل  تلغي   ً سلطة  نفسه  هو 

أهي  ؟  السلطة  هذه  وما  ؟  آخر 
قومية  أهي   , لغوية  أهي   , دينية 
النقاء  -رمز  بالبداوة  تمّسك  ؟أهي 
واألصول - ورفضا ً للمدينة , رمز 
مزيج  أهي  ؟  والهـُجنة  االختالط 
هذا  استمرار  هل   ً ؟  كله  هذا  من 
 ,  ً مكررا   ً مستعادا   , الخطاب 
صيغة من صيغ إثبات الهوية ,وهو 
إلغاء غيره بوصفه  الى  يميل  لذلك 
تشكيكاً  فيها , وبحيث تكون الهوية 

؟؟ نفسها  للذات  تكراراً 
يشير  ما  التساؤالت  هذه  في  إن 
التقعيدي,  الخطاب  ذلك  أن  الى 
وراءه  يـُخفي  المتواصل,  الواحد, 
ونحن  ونقصاً.  وغياباً   , صمتاً
قراءٍة  ممارسة  الى  مدعوون  اليوم 
تكشف   , الشعري  النقدي  لتراثنا 
وتستنطق  والنقص,  الغياب  عن 

. الصمت 

15

“هـــل لدينـــا شـــعراء؟ ” كان هـــذا الســـؤال هـــو 
عنـــوان املقالـــة التـــي نشـــرها األديـــب خليفـــة 
التليســـي يف منتصف اخلمســـينيات مـــن القرن 
املاضي، وبها أراد للشـــعر أن يخطو نحو التطور 
واالســـتقالل، وجاءت عبـــارات املقالة مســـتفزًة 
لتنســـف نتـــاج الشـــعراء الليبيـــن الذين وصفت 
شـــعرهم بـ “فقر العاطفـــة احلارة، فقر الومضة 
الذهنيـــة، فقـــر الدفقـــة الشـــعورية، الفقـــر إلى 
خفقـــات الوجـــدان ونبضاته”،كانـــت املقالـــة يف 
مناســـبتها يف وقـــت لـــم تتشـــكل هويـــة حقيقية 
للشـــعر الليبـــي الـــذي تتطبـــع وقتئـــٍذ مبدارس 
شـــعراء املهجـــر وشـــعراء املشـــرق العربـــي، ولم 
تنتقـــد الشـــعر التقليـــدي باعتبـــاره )عموديـــاً( 
يعتمـــد على وزن وقافية ومفـــردات اللغة، ولعلنا 
نتذكـــر قصيدتـــه )وقـــف عليهـــا احلـــب( التـــي 
حافظـــت على نفـــس البناء العمـــودي التقليدي، 

بعـــد أربعن ســـنة مـــن مقالته املثيـــرة تلك.
لذلك..مـــن غيـــر احلكمـــة أن نقـــوم بتســـليط 
عبـــارة التليســـي كفزاعـــة علـــى رؤوس األقـــالم 
التـــي تنحـــت بَْصمتهـــا يف براح الشـــعر، كما أنه 
ليـــس مـــن احلكمـــة أن يســـتكن الشـــعراء مثل 
تالميـــذ جنباء ملـــا يقوله النقـــاد الذين يتحدثون 
عـــن مفاهيـــم احلداثـــة والتجديـــد، فاحلداثـــة 
يف الشـــعر تكمـــن يف القـــدرة علـــى ربـــط النص 
مبالمـــح العصـــر الـــذي يعيـــش فيـــه الشـــاعر، 

وهـــذا كاٍف لكـــي يكـــون شـــعراً حداثوياً.
هذه مقدمة ذات عالقة )بشـــكل ما ( بالشـــاعر: 
أبو عائشة األندلسي، )د.عالء الدين األسطى(، 
الذي ســـمعته يلقـــي قصائده يف أمســـية نظّمها 
منتدى الســـعداوي الثقايف بطرابلس ، وأتســـاءل 
هـــل ســـيكون رأي التليســـي مختلفـــاً لـــو عاصر 
األندلســـي، ووقف على جتربته الشـــعرية؟ وكان 
ردي علـــى هذا التســـاؤل قد طرحتـــه يف حينها 
علـــى هامش األمســـية، يف شـــكل مداخلة تكُمن 
فكرتهـــا يف أن الشـــاعر قـــد أضاف بعـــداً رابعاً 
للقصيـــدة إضافة إلى أبعادهـــا الثالثة املعروفة، 

أي: )الـــوزن والقافيـــة واللغة(، فيمـــا كان البعد 
الرابـــع الـــذي حققه األندلســـي هو بعـــد )األثر 

الصوتي(.
فأحـــد أهـــم األســـرار التي تختص بهـــا قصيدة 
األندلســـي، وتؤثث اإلحســـاس يف جتربته، تكمن 
يف قدرتـــه علـــى ترتيب أصـــوات اللغة، وتوظيف 
األثـــر الصوتي، يف مشـــاغلة احلـــس الوجداني، 
معتمداً على ترصيع موســـيقي يفـــكك منظومة 
ويعيـــد  املتلقـــي  لـــدى  واملشـــاعر  االنفعـــاالت 
ترتيبهـــا وفق هارموني الدفقة الشـــعرية املنبثقة 
مـــن ذات الشـــاعر، األمـــر يشـــبه إلى حـــد كبير 
عصـــا املايســـترو التـــي تنّظـــم أصـــوات اجلوقة 
املوســـيقية.. فحـــن تســـتمع إلـــى النـــص الذي 

ألقاه يف األمســـية:
والّســـَهرا                    ـــْهَد  السُّ فاْســـتبَاَح  َســـَرى  طيـــٌف 
ِبيـــِب َســـَرى ـــْهد إْذ َطيْـــُف احْلَ مـــا أَْعـــَذَب السُّ
تَعـــَّتَق الّدْمـــُع يف َعيْنّي ُمنْتَِشـــياً              

ّديِْن َكيَْف َجَرى     َوَما َدَريُْت َعلَى اخْلَ
َوَدْوَحـــُة الَْقلِْب ِباألَْشــــواِق يَاِنَعــٌة                   

، أَْحُسو َكأَْسُه َعِطَرا  تَُساِقُط احْلُبَّ
َوَكـــْرَمُة الَْعْقل َحــّياَها الُهــيَاُم

 َفَمـا  أَْمَسى َحِبيٌب ِبَها إالّ وَقْد َسِكَرا
يَاَمْن َهواهُ يُنَاِغي يِفَّ َقاِفيِتي الّنْشَوى        

         التي َداَعبَْت رُوحا ًَغَدْت َوتََرا ..
يَا َمْن َهـــــَواهُ يُنَـاجـِي يِفَّ أَْوِرَدِتي                

  ِإّني أُنَاِجيَك..َفْجراً .. َعانََق الّسَحَرا
نَاجــَيُْت َطيَْفَك ..ِســــّراً الَ أَبُوُح ِبِه                 

 َحّتى َدَرى الّدْمُع بالّنْجَوى َفَما َصبََرا
ُكلُّ الّنُفــوِس ِإلَى أَْحــبَاِبَها اّدكـََرْت                 

  َفَكيَْف نَْفِسي..ِإذا خيُْر الْوَرى ُذِكَرا؟
َوكيَْف نْفِسي َوَما َذاَقْت، َوالَ َعَرَفت           

َوَرا ؟       لَْوالَ َهَواَك الَْهَوى..َواهللَ والسُّ
لوالَ َهَواْك مَلَا َرّباً َدَريُْت َوالَ ِسْحراً            

       تَلوُْت..والَ َغاَزلُْت ِلي َقَمَرا
؛ َكفــاني أنَّ قــافيَِتي                  ـِبُّ يا َمْن أُحــــ

ُزلفىٰ   إليَْك، َفَهْب.ِإّني ِمَن الُفقَرا…

يف هـــذا النـــص ترى أن الشـــاعر تخّيـــر تركيبة 
صوتيـــة تعتمـــد على احلـــروف الهامســـة حرف 
)الســـن( وهو حرف ترتبط دالالته الســـيميائية 
يف وجداًن املتلقي بالتســـبيح والبســـملة، فكيف 
حـــن يجتمـــع مـــع حـــرف الـــراء فيتحقـــق مـــن 
اجتماعهما رقة املناجاة وحالوة التذلل: ســـرى، 
ســـهر، ُســـَور، َســـِكرا، ســـْحر، ســـَراً، فتزدحـــم 
الصور الشـــعرية من خالل هذه اللغة الترميزية، 
الدينيـــة  املنظومـــة  الذاكـــرة  يف  ويســـتحضر 
والصوفيـــة والهـــْدي النبوي. ويعّبـــر حرف الهاء 
يف أوســـاط النـــص عن آهـــات النفـــس املكتومة 
التـــي حتتاج إلى دفقـــة صوتية خاصة تخرج من 
بن الضلوع: الســـهد، الُهيـــام، الهوى،فتتصاعد 
بذلك وتيرة االحتشـــاد العاطفـــي املقترن بأعلى 

درجـــات الهيـــام والتضرع.
خامتـــة  إلـــى  الوجدانيـــة  احلالـــة  تتـــدرج  ثـــم 
مســـتوياتها حتـــى أنه لتـــكاد أن تســـمع األنفاس 
احلـــّرى مـــن عذوبـــة املناجـــاة مـــن اســـتخدامه 
حلـــرف الفاء يف آخر النص وهو احلرف الوحيد 
الـــذي يدفع باألنفاس خارجاً، من بن الشـــفتن 
فتبلغ بذلك احلالة الوجدانية منتهاها: نفســـي، 
كفانـــي، قافيتي، زلفى، فقرا!! فهل هي مصادفة 
أن تأتـــي احلروف بهذا الترتيب املتدرج بحســـب 
حـــاالت االنفعـــال العاطفي املتـــدرج من: همس 
املناجـــاة، إلى اآلهـــات املنبعثة بحـــرارة، وصوالً 
إلـــى آخر األنفـــاس التي تخرج ببلـــوغ القصيدة 

منتهاها؟
األثـــر الصوتـــي الـــذي يوظفـــه األندلســـي ليس 
ملوســـيقى الشـــعر، ذلـــك االصطـــالح  مرادفـــاً 
املتعـــارف عليـــه ضمـــن محســـنات القصيـــدة، 
فاملوســـيقى ليســـت بعـــداً أصيـــاًل باعتبارهـــا 
تتمـــازج مـــع األبعـــاد الثالثـــة التقليديـــة )الوزن 
تتحســـس  أن  وبإمكانـــك  واللغـــة(  والقافيـــة 
املوســـيقى الشـــعرية يف إيقاع النص ويف قافيته 
ويف مفرداتـــه، ويحدث أن جتـــد قصائد موزونة 
ومقفاة بشـــكل دقيق ولها لغة مموســـقة،دون أن 

حتقق اقترابا من روح القارئ وحواســـه، قصائد 
تعطـــي انطباعـــاَ أنها قطـــع معلبـــة ال تنفذ إلى 
أو املشـــاعر وال  الوجـــدان  القلـــب وال حتـــرك 
تقتـــرب من الـــذات فتشـــعل فيها التســـاؤالت..
وحتّشـــد فيهـــا العاطفـــة وتوقـــد فيهـــا الومضة 
الذهنيـــة والشـــعورية. أمـــا األثـــر الصوتي فهو 
بعـــد أصيل يف النـــص كاشـــتراط لبلوغه مرتبة 
الشـــعر ألنـــه يربـــط بـــن اإلحســـاس الوجداني 
املنظومـــة  وفـــق  واملتلقـــي  الشـــاعر  مـــن  لـــكل 
النفســـية املشـــتركة بينهما، فما مييز هذا األثر 
هـــو قدرتـــه على حتقيـــق خاصية )اإلحســـاس( 
تلـــك القيمـــة العظمـــى التـــي تضـــع عالمتهـــا 
الفارقـــة مـــا بـــن الشـــعر والنظـــم، وللتفرقة ما 
بن موســـيقى الشـــعر واألثـــر الصوتـــي املجرد، 
ســـنطالع نص األندلســـي الذي وظـــف فيه األثر 
الصوتـــي حلالة )الصمـــت( يف نصه الذي قدمه 

بعنـــوان )ال تهجريـــه( يقول:
احُرســـــــيه                              ثـــم  ِضلعـــِه  بنـــت  يـــا  قصيـــه 

تهجريـــه ال  ألواَحـــه  وحتسســـي 
يف خلوة التابوت يُســــرج شعُره                 

   ليضيء يف بحر الدجى قبساً بفيه
بـــه                             انبجســـت  الـــذي  املـــاء  علـــى  ميشـــي   

مودعيـــه ضفـــاف  علـــى  الـــوداع  عـــن 
يقـــتات مـن دمــع بـه قطــــــرْت                 

           طهارةُ مقلٍة بسوادها تفديه
ودعاء زاهدة وراء حجابها 

اعتكفت وترسل روُحها حتميه
وفراغ قلِبَك ميــــأل الدنيا ابتهاالت         

         لعل وشيجها ينجيه
وغــــــدا يعود إليك يتــلو لوحــــه                

  فعالم- منذ اآلن- ال تأويه؟
إن كان سحر بناِنه يغري به 
فالسرُّ يف الروح التي متليْه

اإلســـقاطات  جمـــال  يف  اخلـــوض  ودون  هنـــا 
واملجـــاز وســـحر الروح وطقـــوس التأمـــل، فكل 
ذلـــك يقـــع يف نطـــاق البعـــد الثالـــث وهـــو بعـــد 

اللغـــة الذي قـــد جتاوزنا اخلوض فيـــه باعتباره 
أحد أبعاد املدرســـة )النظمية(  لكننا ســـنناقش 
مفعـــول الصمـــت يف هذا النـــص، وكيف يضيف 
الصمـــت )وهو أثر صوتي ســـالب( قيمة موجبة 
إلـــى القصيـــدة؟ وماهـــو الســـحر يف حلظـــات 
الصمـــت الفاصلة بـــن الوقف )الســـكون( على 
حـــرف الهـــاء يف آخـــر القافيـــة وما بـــن مطلع 

البيـــت الـــذي يليه؟
إن انتهـــاء األبيـــات بحـــرف هاء عليها ســـكون.. 
وقبلهـــا يـــاء ممـــدودة بطول ســـت حـــركات هي 
كافيـــة إلخـــراج كل توتـــرات النفـــس وتأوهاتها، 
ينفثها الشـــاعر خارج القفص الصدري ويتوقف 
حلظات عنـــد عالمة الوقف كمن يســـتريح بعد 
نفـــس مرهـــق وشـــاق ومعانـــاة وجدانيـــة تبلـــغ 
منتهاهـــا يف شـــكل زفير حـــار أو تنهيدة فياضة 
وحـــن يصل إلـــى البيـــت: )إن كان ســـحر بناِنه 
التـــي متليـــْه(،  الـــروح  بـــه.. فالســـرُّيف  يغـــري 
يلقـــي بثقـــل أوجاعـــه قبل انكشـــاف الســـر، ثم 
يعلن حلظـــة الصمـــت فيتخلق مناخـــه الروحي 
متفاعـــال بحرارة ميتد أثرهـــا إلى خيال املتلقي، 
فيؤســـس االنبثاقـــات التأمليـــة وتتكشـــف داللة 
املكتـــوم الـــذي انبعث مـــن اندفاع الهـــاء احلارة 

النابعـــة مـــن األعماق.
هـــذا الترصيـــع التراتبـــي لألصـــوات واحلروف 
بإمكان املتلقي استشعاره سواء سماعاً أو قراءة، 
وهو الذي يؤدي إلى انتقال االنفعاالت النفســـية 
بن الشـــاعر واملتلقي الذي يعيـــد ترجمة النص 
وفـــق منظومتـــه الشـــعورية املختزنـــة يف عقلـــه 
الباطـــن، وهـــو ما يكـــّون الدفقـــة الشـــعورية أو 
العاطفـــة احلـــارة التي حتـــدث عنها التليســـي، 
وبالتالـــي ميكـــن القول بـــأن مفهوم اإلحســـاس 
)الـــذي يحتـــاج إليـــه النـــص املقّفـــى واملـــوزون 
واملموســـق واملنضبـــط اللغة لكي يصبح شـــعراً(
لـــم يعـــد مفهوماً عائمـــاً أو فضفاضـــاً إذا متكن 
الشـــاعر مـــن تتبـــع األثـــر الصوتـــي وربطـــه مع 

الصـــدى النفســـي يف ذات املتلقي.

 قراءة في شعر أبي عائشة األندلسي

قطوف القلم

أدونيــس 

االستاذ منصور بوشناف 

لألديبة عائشة ابراهيم

 الشعرية العربية 

هل لدينا شعراء؟

متعّثٌر في األبجدّية 
من يرى األلواَن 

لكن ال يرى الّرّساَما
ولربما سكَت الكالُم وربما

كوُت  مأل السُّ
امعيَن كالما السَّ

نَْحُن الذين
 إذا مررت بجرحهم

أهداك ملء حديقتين 
ُخزامى

ال نعرف األحقاَد
نا  ما في َكفِّ
سيٌف يسيُل 

- إذا يَُسلُّ - يتامى
ْفُح  َمن لم يَِبْت والصَّ

َوْرَدةُ قلبه
وضياؤه 

ما الَّ فسيشبه الظُّ
فاركْض بدرِب الُحبِّ 

وانثر عطَرهُ
في العالمين

اما  وَجاوِز اللُّوَّ
لْن تملَك الّناُر التي 

قد أوقدوا
أن ال تكون 

على الخليل سالما
َقَدُر المحّبِة  
أن تكوَن عظيمًة

ومقّدٌر لَك 
أْن تكوَن إماما

وايِة  قد ُكنَت فاتحَة الرِّ
سرَدَها األبهى 

وأجمل أن تكوَن ختاما 

متعّثٌر  في  األبجدّية 
الشاعر د محمد المزوغي
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في الذكرى الثمانين لتأسيس جيش 
اليوم  يصادف  السنوسي  التحرير 
الثمانين  الذكرى  أغسطس   9 األحد 
خاض  الذي  ليبيا  جيش  لتأسيس 
سبيل  في  العظيمة  التحديات  غمار 
وسيادتها،  ووحدتها  ليبيا  تحرير 
كأهم  الوطنية  الذاكرة  في  ليرسخ 
والنضال  التحدي  ذكريات  من  ذكرى 
المقاومة  تاريخ  من  ناصعة  وصفحة 
سبيل  في  واألجداد  اآلباء  قادها  التي 
تاريخ  يعيدنا  واالستقالل.  الحرية 
المرحلة  إلى  أغسطس  من  التاسع 
التي بلغ فيها اليأس مداه لما أحكمت 
األراضي  كل  على  قبضتها  ايطاليا 
الليبية وأخمدت حركة الجهاد المسلح 
حركة  زعماء  استشهاد  بعد  وخاصة 
والمختار  الجويفي  أمثال  المقاومة 
الزعماء  من  ثلة  وهجرة  ويومطاري، 
وأعداد غفيرة  الجهاد  وقادة  الوطنيين 
من المواطنين بعائالتهم إلى األراضي 
وتونس  مصر  في  فانتشروا  المجاورة 
من  فرارًا  الشام  إلى  ووصلوا  وتشاد 
االزدياد  في  اآلخذ  االيطالي  القمع 
العالمية  الحرب  اندالع  مع  وخاصة 
اإليطالي  الصلف  تزايد  حيث  الثانية 
مع  تحالفها  بعد  عظمى  قوة  لتصبح 
تشكل  الهجرة  ديار  النازية.في  ألمانيا 
للمقاومة  كامتداد  الوطني  الحراك 
الملك  نادى  حيث  الوطن،  داخل 
األول  في  السنوسي  إدريس  الراحل 
اجتماع  عقد  إلى   1939 سبتمبر  من 
من  يقرب  ما  حضره  باإلسكندرية  في 
من  ليبيا  تحرير  لبحث  شخصا،   40
الحاضرون  وقرر  اإليطالي،  االحتالل 
للدخول  السنوسي  الملك  تفويض 
لتكوين  إنجلترا  مع  مفاوضات  في 
»الجيش  بـ  بعد  فيما  ُسمي  جيش 

السنوسي« للدخول في الحرب الدائرة 
 9 يوم  ثان  اجتماع  وفي  ليبيا  في 
بالقاهرة  منزله  في   1940 أغسطس 
توقيع ميثاق بتشكيل جيش وطنّي  تم 
المستعمر  ِمن  ليبيا  تحرير  ألجل 
الحلفاء  ِإلى  واالنضمام  الفاشستي، 
بذل المشايخ واألعيان من المهاجرين 
تجنيد  في  مباركة  جهودًا  مصر  في 
القادرين  والرجال  الليبي  الشباب 
الطالب  ومن  السالح  حمل  على 
الجامعات  في  الدارسين  الليبيين 
وِفي  المصرّية،  والمدارس  والمعاهد 
إلى صفوف  الّشريف. فانضموا  األزهر 
الوطنّي،  الواجب  لنداء  تلبيًة  الجيش 
الخاص  بزيه  الجيش  تميز  وقد 

العسكرية  األرقام  وبنظام 
كتائب ضمت  وتكون من ثالث  والرتب، 
في مجموعها ما يقارب أحد عشر ألفاَ 
وتسعة وسبعين جنديًا، وستة وتسعين 
ضابطًا من الليبيين، إضافة إلى أفواج 
على  أوالد  قبائل  من  المتطوعين  من 
وتلقى  ومصر.  السودان  أبناء  ومن 
للتدريب  معسكر  ِفي  تدريبه  الجيش 
 9 الكيلو  عند  رواش(  )أبي  بمنطقة 
الرئيسي  الطريق  على  الهرم  بهضبة 

الصحراوى القاهرة االسكندرّية.
الّسنُوسي  الجيش  قّوات  خاضت 
في  بّراني  سيدي  في  معاركها  أولى 
الّدفاع  عملّيات  ِفي  ثّم  1940م  نوفمبر 
)ويفل(  ات  قوَّ مع  طبرق  مدينة  َعن 

َعام  ِفي  لها  )رومل(  ات  قوَّ أثناء حصار 
السوداء  رايتها  تحت  وشاركت  1940م. 
في  ونجمة،  هالل  يتوسطها  التي 
الحلفاء  به  قام  اّلِذي  الكبير  الهجوم 
ات  على المحور واّلِذي تم بعده دحر قوَّ

المحور وطردها ِمن برقة وطرابلس.
من  الكثير  عاد   ،1943 عام  في 
بعد غياب طويل  إلى وطنهم  الليبيين 
عنه وكانت الحرب العالمية الثانية قد 
وأصبحت  الليبية  األراضي  فوق  انتهت 
اإلدارة  سلطة  تحت  وطرابلس  برقة 
مثيلتها  تحت  وفزان  البريطانية، 
من  أخرى  مرحلة  لتبدأ  الفرنسية، 
االستقالل،  سبيل  في  الليبي  النضال 
الوطني  حراكهم  في  الليبيون  فشرع 

واالجتماعي  والفكري  السياسي 
االستقالل.  حلم  لتقريب  والتنسيق 
وشاركت النخب المثقفة والمتعلمة في 
هذا الحراك في جوانب عديدة فصدرت 
والجماعات  األحزاب  وتكونت  الصحف 
األدبية  والنوادي  المختلفة  السياسية 
والنقابات، وأصبح لهذا الحراك صوتًا 
البالد  داخل  المحافل  في  واضحًا 
الدولي  المستوى  على  ثم  وخارجها، 
المطالبة  نحو  اآلراء  كل  واتجهت 
المقدمة  التقارير  رغم  باالستقالل 
 « ومشروع  المتحدة  األمم  هيئة  إلى 
بيفن – سفورزا » الذي طالب بأن تظل 
أبناء  دأب  وكما  الوصاية.  تحت  ليبيا 
ذل  يرتضون  ال  الذين  األحرار  ليبيا 
المشروع  قابلوا  والوصاية،  االستعباد 
بالرفض واالستهجان وعبروا عن ذلك 
إلسقاطه،  العارمة  المظاهرات  في 
هذا  لصالح  التصويت  أخفق  أن  إلى 
المشروع، وبذلك تعزز حلم االستقالل 
 »289« رقم  التاريخي  القرار  بصدور 
1949 من األمم  21 نوفمبر  الصادر في 
في  الليبيين  حق  أيد  الذي  المتحدة 

استقالل بالدهم بعد جهاد طويل.
 24 في  االستقالل  إعالن  وبعد 
الراحل  الملك  بادر   1951 ديسمبر 
الجيش  بناء  بإعادة  السنوسي،  ادريس 
ِمن  1952م  أغسطس  ِمن  التاسع  ِفي 
اسم  تحت  الّسُنوسي،  الجيش  نواة 
التاريخ  هذا  ليخلد  الليبي(  )الجيش 
السنوسي.  الجيش  تأسيس  ذكرى 
الذكرى  هذه  علينا  تمر  وإذ  واليوم 
المحطات  تلك  نستذكر  العظيمة، 
استقالل  في  ساهمت  التي  المضيئة 
الذين  الرجال  بهمة  ووحدتها،  بالدنا 
دولة  ليبيا  لتبعث  التاريخ،  صنعوا 

ناهضة تنعم باالستقرار والحرية.
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8  أغسطس  1939   ذكرى   تأسيس  جيش التحرير 

النصب التذكاري لتأسيس جيش 
التحرير بأبي رواش

األخيرة


